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  SIF BANAT-CRIȘANA

misiune
să maximizăm pe termen mediu - lung valoarea firmei 
pentru acţionari

viziune
să obținem constant rezultate remarcabile în procesul de 
administrare a activelor financiare

să avem o rentabilitate ridicată a investiţiilor şi o creştere 
sustenabilă pe termen lung a valorii portofoliului 
administrat 

să fim o prezenţă activă în peisajul investiţional românesc, 
alături de parteneri de prestigiu 

să avem o imagine pozitivă prin respectarea principiilor de 
guvernanță corporativă

valori
profesionalism promovat prin încurajarea excelenţei, 
inovaţiei şi dezvoltarea profesională a angajaţilor noştri

responsabilitate manifestată pentru atingerea obiectivelor 
globale ale organizaţiei

integritate în orice situaţie şi în orice acţiune

respect  în relaţiile cu colegii, partenerii şi colaboratorii
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Cifre cheie
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VENITURI vs. CHELTUIELI (milioane lei)

Active administrate* [mil. lei] 2005 2006 2007 2008

Titluri de stat - - - 2,44

Disponibil (numerar, cont curent) 0,54 0,39 0,12 0,15

Creanțe 26,54 13,35 11,82 6,42

Depozite bancare 39,69 50,90 82,84 28,50

Obligațiuni municipale 0,42 0,25 0,17 0,09

Obligațiuni corporatiste 12,02 15,52 5,27 6,39

Acțiuni listate 822,52 1.157,49 1.628,41 648,67

Acțiuni nelistate 263,26 308,51 328,85 394,08

Alte active 6,54 7,65 8,90 7,02

TOTAL 1.171,53 1.554,06 2.066,38 1.093,76

* valorile activelor sunt calculate conform Regulamentului CNVM nr. 15 / 2004
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RENTABILITATEA FINANCIARĂ 
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RENTABILITATEA ECONOMICĂ 
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55,93%

44,07%

5.859.511 persoane fizice
570 persoane juridice

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI SIF BANAT-CRIȘANA 
în funcție de capitalul social deținut, la 31 decembrie 2008
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PROFIT NET ANUAL vs. DIVIDENDE (milioane lei)

ACTIV NET* vs. CAPITALIZARE BURSIERĂ** (milioane lei)
*calculat conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004
** la sfârșitul anului
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Mesajul președintelui 
Consiliului de administrație
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Anul 2008 ne-a pus în faţa uneia dintre cele mai mari confruntări de până acum.  
Efectele crizei economice mondiale au afectat puternic piaţa românească, în 
special în a doua parte a anului 2008,  generând adâncirea dezechilibrelor 
macroeconomice. 

Piaţa de capital a avut cel mai  slab an din ultimul deceniu, principalii indicatori 
bursieri revenind la valorile anilor 2004-2005. Investiţiile noastre de portofoliu 
listate la BVB au puternic fost afectate, cotaţiile înregistrând scăderi ce au 
depăşit chiar şi cele mai pesimiste estimări. 

În pofida acestui context economic defavorabil, SIF Banat-Crişana a înregistrat în 
anul 2008 rezultate foarte bune, care sunt consistente chiar dacă nu au atins 
nivelurile estimate, indicatorii de rentabilitate financiară şi economică 
menţinându-se la valori ridicate. 

Prudenţa rămâne baza acţiunilor noastre  în 2009. Într-un climat internaţional 
caracterizat de incertitudine şi de prudenţă, avem în vedere adaptarea 
programelor noastre pentru anul 2009 în scopul obţinerii celor mai bune 
rezultate obtenabile în conjunctura pieţei financiare. SIF Banat-Crişana are o 
situaţie financiară solidă şi dispune de resursele necesare pentru a face faţă 
provocărilor generate de criză. 

Asigurându-vă de responsabilitatea şi profesionalismul conducerii şi angajaţilor 
SIF Banat-Crişana în desfăşurarea activităţii în interesul comun al acţionarilor 
săi, vă invit să parcurgeţi prezentul raport.

Ioan Cuzman
Președintele Consiliului de administrație
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Profilul companiei

Societatea de Investiţii Financiare Banat-
Crişana S.A. este persoană juridică română, 
constituită în noiembrie 1996 ca societate 
pe acţiuni cu capital integrat privat. 

SIF Banat-Crişana funcţionează ca societate 
de investiţii de tip închis care se 
autoadministrează, în baza reglementărilor 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
(CNVM), organismul de reglementare şi 
supraveghere a pieţei de capital din 
România. Este încadrată în categoria Alte 
organisme de plasament colectiv (AOPC) cu o 
politică de investiţii diversificată (Atestat 
CNVM nr. 258/14.12.2005).  

Investiţiile efectuate, modalitatea de calcul a 
activului net, regulile de evaluare a activelor 
şi obligaţiile de transparenţă şi raportare 
respectă dispoziţiile legale în vigoare şi 
reglementările emise de CNVM.

SIF Banat-Crişana are sediul central în Arad 
şi cinci sucursale, în oraşele: Bistriţa, 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Deva şi Satu Mare.

Acţiunile SIF Banat-Crişana sunt înscrise la 
cota Bursei de Valori Bucureşti (BVB), fiind 
tranzacţionate din noiembrie 1999 la 
categoria I, sub simbolul SIF1.

SIF Banat-Crişana este membră a Asociaţiei 
Administratorilor de Fonduri din România 
(AAF), a Asociaţiei Acţionarilor din România 
(AAR) şi membru fondator al Asociaţiei 
Române pentru Relaţia cu Investitorii.

Auditorul independent: Deloitte Audit SRL 
România 

Societatea de depozitare a activelor:  ING 
Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucureşti

Depozitarul central (societatea de 
registru): SC Depozitarul Central S.A. 
Bucureşti
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Conducere

Ioan Cuzman Emil Cazan Pavel Belean

Zoltan Hosszu Ionuț Pătrăhău

Ion Stancu

Ioan Moș

Carmen Dumitrescu Gabriela Grigore

Consiliul de administrație 
Societatea este administrată, în conformitate cu prevederile legale și statutare, de către un 
Consiliu de administrație ai cărui membri sunt aleși de adunarea generală a acționarilor 
pentru o perioadă de patru ani, cu posiblitatea de a fi realeși. Actualul consiliu de 
administrație a fost ales de adunarea generală ordinară a acționarilor din 23 aprilie 2005.

Ioan Cuzman președintele Consiliului de administrație, director general
economist, doctor în Economie
Are o experiență bogată în management și analiza valorilor mobiliare. Este conferențiar 
universitar la Universitatea Vasile Goldiș Arad, disciplina analiza economico-financiară.

Emil Cazan vicepreședinte
economist, doctor în Economie
Este specialist în management, marketing internațional, evaluare și proceduri de lichidare a 
societăților comerciale. Profesor universitar titular la Facultatea de Științe Economice din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara, disciplinele management general și management 
organizațional.
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Pavel Belean membru CA
economist, doctor în Contabilitate
Membru în Comitetul de audit din decembrie 2006. 
Are o bogată experiență în domeniul fiscalității și contabilității.

Zoltan Hosszu membru CA
avocat
Membru în Comitetul de audit din decembrie 2006. 
Avocat titular, membru al Baroului de Avocați Arad.

Ioan Moș membru CA
inginer 
Are o bogată experiență în management, pe parcursul anilor de activitate deținând poziții de 
conducere la Institutul de Cercetare și Încercări de Vagoane Arad.

Ionuț Pătrăhău membru CA
economist, MBA (Asebuss & Washington University - Seattle)
Membru în Comitetul de audit din decembrie 2006. 
Specialist în management și piețe de capital, membru în CA al Băncii Transilvania și 
președinte al BT Securities.

Ion Stancu membru CA
economist, doctor în Economie
Are o îndelungată carieră universitară, în prezent fiind prorector al Academiei de Studii 
Economice București și profesor asociat la Universitatea din Geneva. Membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România. Din 1990 este membru al Societății Universitare de 
Cercetări Financiare - Tilburg, Olanda.

Conducători
Conducerea  efectivă a societății este asigurată de Conducătorii Societății, care sunt 
desemnați de către Consiliul de administrație în persoana președintelui - director general, 
directorului general adjunct - dezvoltare și directorului general adjunct - operațiuni. 
Conducătorii sunt împuterniciți să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a Societății și 
sunt învestiți cu competența de a angaja răspunderea acesteia.

Ioan Cuzman director general

Carmen Dumitrescu director general adjunct - dezvoltare
inginer, MBA (Weatherhead School of Management - Case Western Reserve University din 
Cleveland, Ohio)
Coordonează elaborarea și monitorizarea planului financiar al Societății și programele de 
dezvoltare organizațională. Are în subordine Departamentul Economic, Direcțiile Dezvoltare, IT 
și Juridică, Biroul Relația cu acționarii și Serviciul Administrativ. 
Activează în Societate din 1993, ocupând poziția de director general adjunct din 1999.

Gabriela Grigore director general adjunct - operațiuni
economist, specializări în management, piețe de capital, management de portofoliu, analiza și 
evaluarea companiilor
Coordonează activitatea de investiții și de administrare a activelor financiare. Are în 
subordine Departamentele Gestiune de Portofoliu, Tranzacții și Cercetare. 
Ocupă poziția de director general adjunct - operațiuni din 2004, activând în Societate din 
1992.

Conducere
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Criza creditelor subprime declanșată în vara anului 2007 în 
SUA s-a transformat pe parcursul anului 2008 în cea mai 
gravă criză economică internațională de după Marea Criză din 
anii 1930. Primele efecte negative au fost resimţite pe 
pieţele financiare, prin creşterea costurilor de creditare şi 
îngreunarea accesului la finanţare. Ca urmare, a fost afectată 
puterea de cumpărare a indivizilor şi a corporaţiilor, ceea ce a 
accentuat şi generalizat procesul de scădere a valorii 
proprietăţilor imobiliare și a activelor financiare. A urmat 
scăderea continuă şi abruptă a cotațiilor pe majoritatea 
pieţelor de capital din lume. Cele mai afectate au fost pieţele 
emergente de capital, între care şi Bursa de Valori Bucureşti. 
Ieşirea masivă de pe piaţa BVB a jucătorilor instituţionali 
străini a cauzat scăderea cotaţiilor la toate titlurile listate, 
fenomen accentuat de adâncimea redusă a pieței de capital 
româneşti. 

Mediul macroeconomic

Indicatori macroeconomici

La sfârşitul anului 2008 rata de creştere 
anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui 
preţurilor de consum (decembrie 2007-
decembrie 2008) a fost de 6,3%, conform 
rapoartelor BNR. Se constată că ţinta de 
inflaţie pentru anul 2008, de 3,8% ±1 
punct procentual, nu a fost îndeplinită.

Rata reală de creştere a produsului intern 
brut a fost calculată de Institutul Naţional 
de Statistică la 7,1%. 

Diferenţiat pe ramuri, rata de creştere se 
prezintă astfel: 
construcţiile 26,1%, 
agricultura 21,4%,  
comerţ, hoteluri şi restaurante 6,6%, 
industria 1,3%.

Ponderea deficitului de cont curent în PIB 
comunicată de BNR a fost de 12,3%. 

Rata şomajului la finele anului 2008 a fost de 
4,4% (conform Institutului Național de 
Statistică). 

Semnele evidente ale crizei financiare şi 
economice s-au simțit în România începând cu 
semestrul al doilea al anului 2008. Efectele 
negative ale crizei au afectat activitatea 
investițională a SIF Banat-Crișana, determinând 
realizarea unui nivel mai scăzut de 
rentabilitate față de cel prognozat.

Piaţa monetară
Rata dobânzii de politică monetară a fost la 
finele lui 2008 de 10,25%, motivată de 
necesitatea reducerii riscului persistenţei 
presiunilor inflaţioniste exercitate de 
deprecierea leului, în condiţiile amplificării 
şi prelungirii efectelor crizei financiare şi 
economice internaţionale. În cursul anului 
2008 randamentele pieţei interbancare au 
crescut, într-un context marcat de 
schimbarea poziţiei nete a lichidităţii 
sistemului bancar autohton. Randamentul 
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mediu al depozitelor noi la termen a ajuns 
pe segmentul societăţilor nefinanciare la 
15,24%, respectiv la 14,13% (în noiembrie) 
pe segmentul populaţiei. 

Pentru creditele noi acordate societăţilor 
nebancare la nivelul lunii decembrie 2008 
s-a perceput o rată de dobândă de 20,49% 
în lei, în timp ce pentru creditele noi 
acordate populației la nivelul lunii 
decembrie 2008 s-a perceput o dobândă de 
17,45% în lei.

Ratele dobânzilor titlurilor de stat au 
continuat să crească, ajungând la nivelul de 
14,25% în cazul certificatelor de trezorerie 
şi la 13% în cel al obligaţiunilor de stat de 
tip benchmark cu maturitatea de 3 şi 5 ani.

Piaţa valutară
În anul 2008, moneda euro a cunoscut o 
apreciere faţă de leu, de la 3,5971 lei pentru 
1 euro la 03.01.2008 până la 3,9852 lei 

pentru 1 euro la finele anului, respectiv 
10,78%. Pentru dolar, aprecierea faţă de leu 
s-a realizat de la 2,4377 lei pentru 1 USD la 
03.01.2008 până la 2,8342 lei pentru 1 USD 
la finele anului, respectiv 16,26% 

Piaţa de capital
Bursa de valori Bucureşti (fără Rasdaq) a 
avut la finele anului 2008 o capitalizare 
bursieră de 45,7 mld lei (circa 11,6 mld 
euro) în scădere cu 46,8% în lei, şi, 
respectiv cu 52,7% în euro faţă de finele lui 
2007. S-a înregistrat o valoare anuală a 
tranzacţiilor de 6,8 mld lei (1,8 mld euro), în 
scădere cu 49,4% faţă de 2007 şi un volum 
mediu zilnic de 14,65 mil lei (3,77 mil euro).

Indicele BET-C s-a depreciat la sfârşitul lui 
2008 faţă de închiderea de la finele lui 
2007 cu 70,3%, indicele BET cu 70,4%, 
indicele BET-FI cu 84% şi indicele ROTX cu 
69,6%.

Mediul macroeconomic

România
Indicatori macroeconomici 2005 2006 2007 2008

PIB nominal [mil. lei] 288.176 344.535 404.709 503.959

PIB nominal [mil. EUR, rată medie de schimb] 79.532 97.754 121.268 136.845

PIB nominal per capita [lei] 13.271 15.922 18.768 23.452

Rata inflației (decembrie / decembrie) [%] 8,65 4,88 6,57 6,3

Rata șomajului [%] 5,9 5,2 4,1 4,4

Investiții străine directe [% din PIB] 6,58 8,92 5,81 6,78

Datoria publică directă și public garantată [mil. euro] 11.321 10.751 10.257 10.737

Total datorie externă [mil. euro] 24.408 27.823 38.423 73.004

Leu / Euro final perioadă 3,6771 3,3817 3,6102 3,9852

Leu / USD final perioadă 2,9150 2,8090 2,4383 2,8342

surse: BNR, INS, FMI
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PER-ul pieţei BVB în 2008 a fost de 4,11, 
într-o scădere abruptă faţă de 2007 (19,21). 
Randamentul global al dividendului a fost 
de 8,57%, superior celui din anul 2007, de 
2,18%. Rata Preţ pe Valoare contabilă –      
P/BV al pieţei BVB în 2008 a fost de 0,76, în 
scădere faţă de 2007 (3,03).

Bursa de Valori - Piaţa Rasdaq a avut la 
finele anului 2008 o capitalizare bursieră de 
12 mld lei, față de 24,4 miliarde lei la finele 
lui 2007, respectiv o scădere cu 50%, un 
volum de tranzacţii de numai 1,6 miliarde lei 
(față de 4,25 miliarde lei în 2007), realizat 
din 372.118 tranzacţii, comparativ cu 
668.118 tranzacţii în 2007. Vizibilitatea şi 
capitalizarea emitenţilor de pe Rasdaq au 
scăzut puternic comparativ cu 2007.

Perspectivele pentru 2009 sunt negative 
pentru economia reală românească, având în 
vedere, pe de o parte contractarea cererii 
globale, şi, pe de altă parte, reducerea 
semnificativă a puterii de cumpărare a 
companiilor şi a indivizilor prin creşterea 
costurilor de creditare şi îngreunarea 
accesului la finanţare. Sub acest aspect, ne 
aşteptăm ca şi în 2009, cel puţin în primele 

luni, efectele negative ale declinului 
pieţelor de capital externe să se reflecte 
asupra cotaţiilor companiilor listate la BVB.

Perspectivele unei scăderi economice sunt 
evidente pentru 2009, într-un mediu 
internațional caracterizat de incertitudine și 
prudență.

Se prefigurează o creştere a şomajului, pe 
fondul reculului producţiei industriale, frânării 
economice, creşterii numărului de falimente şi 
executarea unui număr ridicat de garanţii 
bancare. 

Din perspectiva societăților din portofoliu, este 
de așteptat să asistăm în 2009 la o depreciere 
a performanțelor unor companii și o evoluție 
nesatisfăcătoare a cotațiilor lor bursiere. 
Acestea se vor reflecta în valoarea activelor 
administrate de SIF Banat-Crișana și al 
veniturilor previzionate din tranzacții.
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Administrarea portofoliului

Evoluția valorii activului net. 
Structura portofoliului

Administrarea portofoliului SIF Banat-
Crişana se circumscrie reglementărilor 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
(CNVM) referitoare la criteriile prudenţiale 
pentru categoriile de active şi limitele de 
deţinere admise.

Tehnicile de administrare a portofoliului 
adoptate se bazează pe principiile 
fundamentale de analiză şi evaluare 
economică şi financiară. În ultimii ani au fost 
dezvoltate de specialiștii noștri instrumente 
de analiză specifice, atât pentru gestionarea 
portofoliului, cât și pentru optimizarea 
procesului de decizie investițională. 

La 31 decembrie 2008, valoarea totală a 
activelor administrate de SIF Banat-Crişana 
a fost de 1.093.761.348 lei, în scădere cu 
47,07 % comparativ cu perioada similară 
din 2007.

Efectele crizei financiare internaţionale asupra 
pieţei de capital româneşti a dus în 2008 la 
scăderi abrupte de valoare ale acţiunilor 
tranzacţionate, scădere accentuată în ultimul 
trimestru, determinând reducerea valorii de 
piaţă a portofoliului administrat. În acest 
context, valoarea deţinerilor SIF Banat-Crişana 
la emitenţi listaţi la BVB a scăzut cu 60,17 % în 
decembrie 2008 comparativ cu situaţia din 
decembrie 2007.

Valoarea titlurilor nelistate a avut o evoluţie 
ascendentă, apreciindu-se cu 19,84% faţă de 
anul precedent, datorită reflectării în calculul 
activului net a rezultatelor financiare a acestor 
emitenţi la iunie 2008, rezultate superioare 
faţă de perioada corespunzătoare anului 2007.  

Randamentul scăzut al depozitelor pe termen 
scurt în primele zece luni ale anului 2008 a 
determinat menținerea unei ponderi reduse a 
acestora în structura activelor în această 
perioadă.

59,31%

36,03%

0,22%0,01%0,59%
2,61%

0,01%
0,58%

0,64%

acțiuni listate
acțiuni nelistate
titluri de stat, certif. de trezorerie
disponibil
creanțe
depozite bancare
obligațiuni municipale
obligațiuni soc. com.
alte active

STRUCTURA ACTIVELOR ADMINISTRATE
la 31 decembrie 2008

TOTAL ACTIV 1.093.761.348 lei 
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Administrarea portofoliului

Valoarea activului net  al SIF Banat-Crişana a 
fost de 1.011.256.968 lei la sfârşitul anului 
2008. Valoarea activului net a scăzut cu 
50,06 % față de anul precedent, factorul 
determinant al acestei comprimări 
reprezintându-l scăderea substanţială a 
valorii de piaţă a activului total comparativ 
cu 2007. 

Corespunzător activului net, valoarea unitară a 
activului net (VUAN) la 31 decembrie 2008 a 
fost de 1,8425 lei pe acţiune. 

Portofoliul 
SIF BANAT-CRIȘANA

VALOARE* 
[lei]

pondere în 
activ

variație 
2008/2007

titluri de stat, certif. de trezorerie 2.440.930 0,22%

disponibil 152,494 0,01% 26,23%

creanțe 6.417.948 0,59% -45,69%

depozite bancare 28.495.700 2,61% -65,60%

obligațiuni municipale 95,516 0,01% -44,94%

obligațiuni soc. com. 6.390.289 0,58% 21,30%

acțiuni listate 648.666.278 59,31% -60,17%

acțiuni nelistate 394.081.096 36,03% 19,84%

alte active 7.021.096 0,64% -21,12%

TOTAL ACTIV 1.093.761.348 100% -47,07%

Total datorii 82.504.379 7,54% 98,51%

Activ net 1.011.256.968 92,46% -50,06%

VUAN [în lei / acțiune] 1,8425 -50,06%
* calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15 / 2004
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Portofoliul de acțiuni

La finele lui 2008, portofoliul de acţiuni a 
reprezentat 95,34% din valoarea totală a 
activelor administrate de SIF Banat-Crişana. 

Administrarea portofoliului de acţiuni s-a 
concentrat pe atingerea obiectivelor de 
creştere şi profitabilitate din programul de 
activitate asumat pentru anul 2008. 

Criza financiară internațională a afectat 
puternic piața românească de capital, 
conducând la o scădere generalizată a 
preţului acţiunilor la BVB, pe fondul unei 
lichidităţi reduse şi a unei volatilităţi 
ridicate.

În acest context, SIF Banat-Crişana a adoptat 
o strategie investiţională prudentă. 

Scăderea abruptă a preţului acţiunilor a 
oferit o serie de oportunităţi de cumpărare 
prin valorificarea cărora s-au realizat în 
2008 investiţii în valoare de 77,6 milioane 
lei, cu 5,77% peste nivelul planificat.

Scăderea generalizată a preturilor a avut însă 
un impact negativ asupra rentabilității 
vânzărilor și a determinat reducerea severă a 
planului de vânzări planificat pentru 2008. 
Totodată, a fost afectată în sens negativ 
valoarea de piaţă a portofoliului de acțiuni 
deținut de SIF Banat-Crișana, care s-a diminuat 
pe ansamblu cu 46,7% faţă de anul precedent, 
prima scădere după creşterea constantă din 
ultimii nouă ani.

OBIECTIVE pentru 2008 PLANIFICAT REALIZAT grad realizare

Valoarea investițiilor (lei) 73.400.000 77.633.393 105.77%

Venituri din dividende (lei)* 42.000.000 45.779.190 109%

Venituri din vânzări (lei) 105.008.529 19.914.130 18,96%

Profit aferent vânzărilor (lei) 64.730.674 13.937.935 21,53%

* reprezintă numai dividendele în numerar
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55,87%

12,86%

9,82%
4,07%

2,67%

1,79%
1,54%
1,53%
1,19%

1,15%0,56%
0,11%

6,85%

financiar-bancar
comerț, turism și alimentație publică
constr. metalice, mașini și echp.
celuloză și hârtie
ind. chimică, mase plastice
ind. farmaceutică
metalurgie
prelucrarea lemnului
transporturi terestre
construcții
ind. alimentară
agricultură
alte activități

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE ACȚIUNI
la 31 decembrie 2008

VALOARE PORTOFOLIU: 1.042.747.375 lei 

Valoarea participaţiilor în companiile din 
sectorul financiar-bancar a scăzut cu 
57,76% faţă de anul precedent, urmare a 
comprimării cotațiilor la BVB ale acţiunilor 
societăţilor din sectorul bancar, în principal 
ale BRD şi ale Băncii Transilvania.

Pe fondul amplificării şi prelungirii efectelor 
crizei financiare şi economice internaţionale, 
2008 a fost unul dintre cei mai dificili ani pe 
piaţa de capital din România. 

Toate acţiunile tranzacţionate la BVB au 
încheiat anul 2008 cu randamente negative. 
Această conjunctură a constituit factorul 
esenţial al diminuării valorii participaţiilor 
SIF Banat-Crişana în societăţi listate, valoare 
care a înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 
2008 o scădere cu 60,7% comparativ cu 
luna decembrie 2007. 

În acelaşi timp, valoarea de piaţă a 
portofoliului de societăţi nelistate (închise), 
care se calculează funcţie de capitalurile 
proprii ale emitenţilor, a cunoscut o apreciere 
cu 19,8% faţă de 2007. 

Deşi situaţia dificilă pe piaţa de capital s-a 
accentuat în ultimul trimestru din 2008, o bună 
parte dintre emitenţii deţinuţi în portofoliu au 
înregistrat rezultate financiare bune mai ales în 
primele trei trimestre ale anului. 
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Denumire simbol 
bursier

% 
pachet valoare deținere*

 Banca Română pentru Dezvoltare BRD 4,65% 267.851.323

 Banca Comercială Română 6% 196.480.982

 Banca Transilvania TLV 5% 85.680.047

 Calipso Oradea CAOR 91,57% 39.402.922

 Napomar Cluj-Napoca 99,32% 35.685.222

 Vrancart Adjud VNC 74,72% 31.590.425

 Banc Post 5,15% 27.249.105

 IAMU IAMU 76,69% 19.804.715

 Central 100% 14.961.617

 Teraplast GP TRP 11,39% 14.489.686

TOTAL top 10 733.196.044

 Biofarm BIO 12,54% 12.828.042

 ARIO ARIO 93,64% 11.791.906

 Minerva 17,97% 10.947.880

 Complex Laboratoare 98,83% 10.474.204

 Combi Spedition 94,41% 9.344.887

 Mechel Câmpia Turzii INSI 11,54% 8.447.848

 Trans Euro Hotel 98,15% 7.689.958

 Gaz Vest 25,82% 7.194.952

 Valy-Tim 100% 7.055.535

 Electromagnetica ELMA 4,28% 6.955.599

TOTAL top 20 825.926.855

 Silvana SIVX 96,28% 6.335.014

 Orizont Observator 94,23% 6.286.985

 Carbochim CBC 13,09% 6.114.410

 Somplast SOPL 70,75% 6.103.427

 Rusca RSCA 87,66% 5.898.102

 Antibiotice ATB 2,65% 5.677.348

 Comcereal Cluj COCL 86,28% 5.671.145

 Uniteh UNIT 50,19% 5.651.381

 COMELF CMF 5,15% 5.479.694

 Construcții Transilvania COTR 19,04% 5.472.198

TOTAL top 30 884.616.558

* calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15 / 2004

Top 30 societăți în portofoliul SIF Banat-Crișana la 31 dec. 2008
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Structura portofoliului Nr. emitenți Valoarea de piață a portofoliului* [lei]

31 dec. 2007 31 dec. 2008 31 dec. 2007 31 dec. 2008

  Societăți listate 144 136 1.628.409.209 648.666.278

  Societăți nelistate 224 203 328.848.430 394.081.097

Total portofoliu 368 339 1.957.257.639 1.042.747.375

* calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15 / 2004

Structura portofoliului în funcție de piața pe care se 
tranzacționează emitenții

Structura portofoliului Nr. emitenți Valoarea de piață a portofoliului* [lei]

31 dec. 2007 31 dec. 2008 31 dec. 2007 31 dec. 2008

   < 5% 89 89 1.177.835.394 339.158.155

   5-33% 228 206 521.752.039 371.347.285

   33-50% 14 10 3.971.499 3.624.644

   > 50% 37 34 253.698.707 268.617.291

Total portofoliu 368 339 1.957.257.639 1.042.747.375

* calculată conform Regulamentului CNVM nr. 15 / 2004

Structura portofoliului în funcție de mărimea pachetelor de acțiuni 
deținute în capitalul social al emitenților
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Din perspectiva portofoliului structurat în 
funcţie de ponderea deţinerilor, în 2008 s-a 
înregistrat scăderea substanțială, cu 66,1%  
faţă de 2007, a valorii deţinerilor sub 5% 
din capitalul social al emitenţilor. Această 
scădere este efectul evoluției negative a 
prețului de piață al unor emitenți importanți 
încadrați în această categorie.  

În cadrul categoriei de deţinere 5-33%, 
numărul emitenţilor la care SIF Banat-
Crişana deţinea participatii s-a redus cu 22, 
ca urmare a:

vânzării integrale în anul 2008 a 
pachetelor de acţiuni deţinute la opt 
societăţi comerciale; 
ieşirii din portofoliu a 14 de societăţi 
ca rezultat al finalizării procedurilor de 
lichidare demarate în anii anteriori şi 
radierea acestor societăţi din Registrul 
Comerţului.

La sfârşitul anului 2008, SIF Banat-Crişana 
deţinea pachete majoritare la 34 de 
emitenţi, faţă de 37 în anul 2007. Cele trei 
ieşiri din portofoliul de participaţii 
majoritare sunt reprezentate de:  

vânzarea unei societăţi (Dacia Meridian 
SA Hunedoara);
fuziunea dintre Comalim Arad şi SC 
Resapare Reparare Anvelope Arad;
Radierea din Registrul Comerţului a SC 
Comcereal Bistrița ca urmare a 
finalizării procedurii de lichidare 
demarată în anii anteriori. 

S-a acordat o atenţie deosebită 
monitorizării şi analizei participaţiilor 
majoritare pentru a asigura creşterea 
performanţelor înregistrate de aceste 
companii, fundamentarea unor programe de 
dezvoltare bine structurate şi un 
management competitiv. 

Asistenţa în management acordată de 
specialiştii SIF Banat-Crişana a contribuit la 
îmbunătăţirea rezultatelor companiilor din 
portofoliu. Astfel, dintre cele 34 participaţii 
majoritare, în cazul a nouă societăţi profitul 
net în exerciţiul financiar 2008 a înregistrat 
creşteri cu 20% faţă de anul anterior.  

Urmare a performanţelor reduse obţinute, în 
cursul anului 2008 au fost revocaţi din 
funcţii directorii generali de la trei 
participaţii majoritare.  

Pe parcursul anului 2008, au fost iniţiate şi 
coordonate de SIF Banat-Crişana o serie de 
proiecte de fuziune în cadrul participaţiilor 
majoritare. Prin aceste proiecte s-a avut în 
vedere pe de o parte reducerea costurilor de 
administrare a firmelor respective şi totodată, 
crearea unor societăţi comerciale mai 
puternice şi mai eficiente din punct de vedere 
economic şi financiar. Aceste proiecte au fost:

fuziunea SC Comalim SA Arad (societate 
absorbantă)  cu  SC Reşapare Reparare 
Anvelope SA Arad (societate absorbită) , 
procedură finalizată în anul 2008;
fuziunea a trei societăţi comerciale cu 
sediul în Cluj-Napoca la care SIF Banat-
Crişana deţine pachete majoritare: SC Arta 
Culinară SA (societate absorbantă) şi SC 
Pelicanul Mărăşti SA, SC Orizont 
Observator SA (societăţi absorbite), 
procedură demarată în anul 2008. 

În anul 2008, au fost înregistrate venituri din 
dividende cuvenite de la societăţile din 
portofoliu (aferente exerciţiului financiar 
2007) în sumă de 45.779.190 lei. Până la 
sfârşitul anului s-au încasat 44.545.338 lei, 
reprezentând 97,30%. 

Alte venituri pentru SIF Banat-Crişana generate 
de portofoliu le-au reprezentat majorările de 
capital social din prime de emisiune sau 
rezerve constituite din profitul net efectuate 
de societăţile din portofoliu, care au însumat 
33.732.191 lei, cu 45,8% peste nivelul din 
anul 2007. 
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Tranzacții pe piața de capital

În cursul anului 2008 au fost ofertate pentru 
vânzare în principal societăţi care nu se 
încadrează în criteriile de portofoliu, 
urmărindu-se valorificarea lor la cel mai bun 
preţ. Pachetele de acţiuni vândute în cursul 
anului 2008 au însumat o valoare de 
vânzare de 19.914.130 lei. Din totalul 
valorii vânzărilor, 66,4% l-au reprezentat 
tranzacții la BVB cu titluri listate, 23% 
retrageri din participații ca urmare a 
delistării/fuziunii unor companii și10,6% 
vânzări de acțiuni deținute la societăți 
nelistate.

Pe parcursul anului 2008, SIF Banat-Crişana 
şi-a lichidat integral poziţiile deţinute la 17 
emitenţi. 

S-au derulat șase oferte publice de vânzare 
iniţiate de SIF Banat-Crişana, dintre care 
două au fost finalizate cu succes (SAIF Tim 
Timişoara şi TCI Invest SA Cluj-Napoca). 

În cazul societăţilor nelistate SIF Banat-
Crişana a organizat licitaţii pentru vânzarea 
a șase societăţi, în urma cărora s-a finalizat o 
singură tranzacţie (Dacia Meridian SA 
Hunedoara). 

Au fost realizate vânzări semnificative cu 
titlurile deținute la: TCI Invest Cluj-Napoca, 
Socep Constanța, SAIF TIM Timişoara, Unirea 
Universal Alba Iulia, Azomureş Târgu Mureş, 
Drăgana Cugir, Dacia Meridian Hunedoara.

Investiții

Investiţiile efectuate în cursul anului 2008 au 
urmărit obiectivele strategice de optimizare a 
portofoliului, în scopul creșterii randamentului 
și lichidității, fiind realizate atât pe piaţa 
primară de capital prin participarea la majorări 
de capital social, cât şi prin valorificarea 
oportunităţilor de investire identificate pe 
piaţa secundară. 

Pe parcursul anului 2008 s-au finalizat 
investiţii însumând 77.633.393 lei şi la 
sfârşitul anului 2008 se mai aflau în derulare 
proiecte investiţionale în sumă de 760.705 lei.

Investiții semnificative ca valoare au fost 
efectuate prin: 

achiziții directe la BVB (ex: Biofarm, 
Petrom, BRD - Societe Generale, Comelf 
Bistrița, IPROEB Bistrița, SNTGN Transgaz 
Sibiu, Argus Constanța, Rompetrol Well 
Services;

achiziții pe piața primară prin participarea 
la două IPO (Contor Group Arad și 
Teraplast GP Bistrița);

participarea la majorări de capital social 
la o serie de emitenți din portofoliu 
(Calipso Oradea, Banca Transilvania, 
Napomar Cluj-Napoca, Central Petroșani, 
Complex Laboratoare Cluj-Napoca.

15%

15%

8%
9%11%

20%

4%
3%

15%financiar-bancar
comerț-turism
ind. extractivă
ind. farmaceutică
imobiliare
mașini și echipamente
ind. chimică și mase plastice
ind. alimentară
altele

Structura pe sectoare a investițiilor în 2008

77.633.393 lei TOTAL INVESTIȚII în 2008 
în derulare la finele anului proiecte investiționale în sumă de 760.705 lei  
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16%

29%

4%21%

20%

4% 6%
financiar-bancar
comerț-turism
construcții
imobiliare
mașini și echipamente
ind. chimică și mase plastice
altele

Investiții în 2008 pe piața primară de capital (participări la 
majorări de capital social)

38.373.474 lei INVESTIȚII în 2008 
pe piața primară de capital, la 23 de emitenți

15%

16%

17%
20%

31%
financiar-bancar
ind. extractivă
ind. farmaceutică
ind. constr. metalice, mașini și echip.
altele

Investiții în 2008 pe piața secundară de capital (achiziții de titluri 
listate la BVB sau RASDAQ și tranzacții directe)

39.259.919 lei INVESTIȚII în 2008 
pe piața secundară de capital, la 44 de emitenți
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Portofoliul de instrumente 
financiare cu venit fix

Investiţiile efectuate în instrumente 
financiare cu venit fix (IFVF) au condus la o 
diversificare prudentă a portofoliului cu 
consecinţe pozitive asupra profitabilităţii.

Managementul SIF Banat-Crişana aplică o 
politică de investiţii fundamentată pe 
conceptul rentabilitate – risc, care se înscrie 
în cerinţele legale de diversificare 
prudenţială a portofoliului. Criteriile de 
selecţie a investiţiilor în IFVF au la bază 
randamentul obtenabil, corelarea scadenţei 
instrumentelor cu venit fix cu necesarul de 
lichidităţi al Societăţii şi bonitatea 
emitenţilor. 

Pentru această clasă de active, în anul 2008 
s-au urmărit următoarele obiective 
principale : 

realizarea de randamente real pozitive 
la plasamentele monetare în lei;
diversificarea plasamentelor monetare 
prin efectuarea de investiţii în 
instrumente  financiare oferite de piaţa 
monetară  natională şi internaţională,  
pentru  care raportul randament / risc 
se  încadrează în strategia SIF Banat-
Crişana.

Rentabilitatea medie anuală  realizată în anul 
2008 la plasamentele monetare în lei a fost de 
9,3%, faţă de inflaţia anuală de 6,3%.

La plasamentele în valută USD s-a realizat un 
randament de 6,4%, faţă de rata medie LIBOR 
pentru aceeaşi perioadă de 3,1%.

În contextul actual, supus fuziunilor și 
injecțiilor de capital de stat în vederea 
asigurării stabilităţii sistemului bancar, am fost 
preocupaţi de diminuarea riscului de 
lichiditate şi de dobândă. 

Dispersia riscului s-a realizat prin diversificarea 
plasamentelor monetare şi achiziţia de  
instrumente financiare emise de bănci din 
România şi Uniunea Europeană, care au oferit 
cele mai bune randamente. 

Principalele bănci la care s-au efectuat 
plasamente monetare au fost: Alpha Bank, 
Banca Comercială  Română, BRD - Groupe 
Societe Generale, Bancpost, Banca 
Transilvania, Erste Bank, ING Bank, Procredit 
Bank.

75,99%

0,26%
12,49%

2,72%

1,95%
2,35%

4,24%

depozite bancare
obligațiuni municipale
obligațiuni corporatiste pe piața primară
obligațiuni corporatiste pe piața secundară
obligațiuni corporatiste pe piața primară în valută*
certificate de trezorerie
REPO cu certificate de trezorerie

Structura plasamentelor la 31 decembrie 2008

TOTAL PLASAMENTE: 36.412.543 lei 
*s-a luat în calcul cursul leu / USD anunțat de BNR în data de 31.12.2008  
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Mediul în care va activa SIF Banat-Crișana și 
deci și societățile din portofoliul administrat 
va fi unul foarte dificil în 2009. Efectele 
negative ale declinului pieţelor de capital se 
vor reflecta în 2009 atât asupra cotaţiilor 
companiilor listate la BVB, cât şi asupra 
portofoliului SIF Banat-Crişana, care 
cuprinde societăţi listate la BVB. În 
condițiile unor evoluții modeste ale  
prețului şi lichidității titlurilor listate, 
veniturile obtenabile din tranzacţii vor fi 
sensibil mai reduse decât în anul precedent.

Condițiile speciale macroeconomice 
prognozate pentru 2009 impun pentru 
managementul de portofoliu o administrare 
activă și eficientă a portofoliului, cu atenție 
sporită pentru reducerea riscului asociat. 
Estimăm obținerea unor venituri din vânzări 
de participații de peste 7 milioane de lei, în 
condițiile obținerii unui profit aferent 
acestor vânzări de peste 3 milioane de lei.

Se are în vedere derularea unui proces 
investițional de 36 de milioane de lei în 
societăți comerciale selectate în baza 
următoarele criterii: nivelul de dezvoltare a 
afacerilor, potențialul de creștere, calitatea 
managementului, existența unui grad redus 
de îndatorare, perspectivele de distribuire 
de dividende.

Programul de dezinvestire va urmări ieșirea 
din societățile comerciale care nu se 
încadrează în strategia de portofoliu din 
perspectiva unui nivel redus de creștere a 
valorii sau al dividendelor. 

O prioritate rămâne îmbunătățirea structurii 
portofoliului prin creșterea ponderii 
societăților cotate.

Vom urmări îmbunătățirea programelor 
proprii de analiză investițională și a 
instrumentarului la dispoziția managerilor 
de portofoliu în fundamentarea proiectelor 
investiționale.

Vom rămâne consecvenți politicii de 
apropiere continuă de societățile din 
portofoliu, atât pentru identificarea 
timpurie a oportunităților și riscurilor 
investiționale, cât și pentru extinderea ariei 
de colaborare cu acestea, în scopul stabilirii 
unor programe de dezvoltare în interesul 
comun al companiilor și al acționarilor. 

Perspective pentru 2009
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Managementul riscului

Prin natura obiectului de activitate, 
SIF Banat-Crişana este expusă unor riscuri 
financiare cum sunt: riscul valutar, riscul 
ratei dobânzii, riscul de preţ, riscul de 
creditare, riscul de lichiditate, riscul fluxului 
de numerar, riscul mediului economic.

În anul 2008, ca urmare a crizei financiare 
mondiale care a afectat şi România, am 
asistat la o depreciere accentuată a cotaţiilor 
acţiunilor la BVB. Având în vedere că SIF 
Banat-Crişana deţine în portofoliu un număr 
mare de acţiuni cotate, a fost puternic 
afectată de riscul de preţ.

Activele financiare care supun 
SIF Banat-Crişana la concentrări potenţiale 
de riscuri de creditare cuprind în principal 
creanţele din activitatea de bază. Acestea 
sunt prezentate în bilanţ la valoarea netă de 
ajustare pentru creanţe incerte. 

Conducerea Societăţii monitorizează 
îndeaproape şi în mod constant expunerea 
la riscul de credit astfel încât Societatea să 
nu sufere pierderi ca urmare a concentraţiei 
creditului într-un anumit sector sau domeniu 
de activitate.

Economia românească continuă să prezinte 
caracteristici specifice unei economii 
emergente, existând un grad de 
incertitudine privind dezvoltarea mediului 
economic şi social în viitor. Societatea se 
preocupă să estimeze natura schimbărilor ce 
vor avea loc în mediul economic şi ce efecte 
ar avea asupra situaţiei financiare şi a 
rezultatelor Societăţii.

În 2008 a fost implementat calculul valorii 
la risc (VaR) pentru clasele de titluri active şi 
lichide şi a fost continuată trasarea matricei 
riscurilor. 

Detalii privind riscurile la care este expusă 
SIF Banat-Crișana sunt prezentate în Nota 
18 la Situațiile financiare.

Pentru anul 2009 avem în vedere 
efectuarea unor studii statistice și de 
corelație pe piețele externe, studierea 
legăturilor statistice și analize de corelație 
între prețurile materiilor prime, valute și 
piața bursieră din România, realizarea unor 
aplicații pentru evaluarea rentabilității și 
riscului obligațiunilor și a altor instrumente 
financiare cu venit fix.
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Principalele direcţii şi teme ale activităţii de 
cercetare derulate în cursul anului 2008 au 
vizat dezvoltarea programelor şi modelelor 
de prospectare a pieţei şi de analiză 
investiţională. Pentru fundamentarea 
deciziilor investiţionale au fost realizate 
analize sectoriale şi derulate activităţi cu 
caracter permanent de monitorizare şi 
cercetare a pieţei de capital interne şi 
internaţionale. 

A fost actualizată aplicaţia de screening 
pentru selecția preliminară rapidă a unor 
emitenti; s-a implementat un instrument de 
lucru de urmărire şi analiză statistică a 
evoluţiei pieţelor externe de interes; s-au 

efectuat studii în vederea trasării frontierei 
eficiente şi adoptării unei strategii 
investiţionale adecvate; au fost dezvoltate 
aplicațiile destinate managementului de 
portofoliu.

Rezultatele proiectelor de cercetare, 
concretizate în lucrări ştiinţifice originale, de 
interes pentru comunitatea academică din 
România, au fost prezentate în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice desfăşurate în cursul 
anului 2008: 

sesiunea de comunicări ştiinţifice – 
Piaţa de capital, ediţia a VI-a, organizată,  
la Arad, de SIF Banat-Crişana şi 
Universitatea de Vest Timişoara; 

Cercetarea
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 „Zilele academice arădene”, organizată 
de Universitatea Vasile Goldiş, la Arad în 
luna mai; 
 „Evaluarea pentru piaţa de capital”, 
organizată de ASE Bucureşti şi ANEVAR, 
în Bucureşti în luna iunie, 
 „Evaluarea activelor intangibile”, 
organizată de ANEVAR la Iaşi în aceeaşi 
lună; 
 al III-lea Congres Mondial de Evaluare, 
organizat la Bucureşti de WAVO 
(Organizaţia Mondială a Asociaţiilor de 
Evaluatori) şi ANEVAR în septembrie. 

Participarea la sesiuni de comunicări sau 
alte evenimente științifice privind piața 
de capital rămâne o preocupare în anul 
2009, în vederea prezervării și 
diseminării imaginii de competență 
investițională în piață. Este planificată 
organizarea celei de-a VII-a ediții a 
sesiunii de comunicări științifice Piața de 
capital, împreună cu Universitatea de 
Vest TimișoaraR
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Cercetarea

Resurse umane

SIF Banat–Crişana avea, la finele 
anului 2008, 89 de salariați. Dintre 
aceştia, 84% funcţionează la sediu şi 
16% la sucursale. În structura 
personalului, 76% reprezintă 
absolvenți de studii superioare. 
Dintre aceștia, trei persoane au 
doctoratul, două persoane au absolvit 
MBA, 12 au absolvit o a doua 
facultate (în principal ştiinţe 
economice şi drept) și opt au studii 
de master.

Preocuparea pentru creşterea 
nivelului profesional al angajaţilor s-a 
concretizat în 
asigurarea 
participării în anul 
2008 a unui număr  
de  60 de 
persoane (68% 
din totalul 
angajaţilor) la 
cursuri şi seminarii 
de specialitate, a 
căror arie tematică 
a cuprins: piaţa 
derivatelor la BVB, 
întocmirea şi 
diseminarea rapoartelor emitenţilor 
tranzacţionaţi pe piaţa reglementată a 
BVB, branding corporatist, expertiza 
contabilă, audit de sisteme de 
management al securităţii informaţiei, 

evaluare, protecţia 
muncii, drept comercial, 
dreptul muncii, 
management 
organizaţional,  audit 
intern, strategii de 
comunicare şi 
managementul relaţiei 
cu investitorii. 

Angajaţii unei companii 
reprezintă investiţia 
realizată de-a lungul 

timpului prin pregătirea profesională.

Într-un mediu concurenţial, un avantaj 
competitiv major îl reprezintă oamenii.  
Ținând cont de experiența acumulată 
de unii angajați, în cursul anului 2008 
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au fost organizate traininguri in-house 
pe teme legate de teoria modernă a 
portofoliilor şi de modelare statistică.

Dat fiind că 
performanţa este 
esenţială pentru 
susţinerea unei 
activităţi de 
succes, că valori 
precum iniţiativa, 
proactivitatea şi 
creativitatea sunt 
indispensabile în 
contextul actual,  
măsurarea 
performanţelor 
angajaţilor a 
constituit o prioritate.  În 2008 s-a 
implementat un sistem de evaluare a 
performanţelor pe bază de obiective; 
un sistem obiectiv şi transparent menit 
să-i motiveze şi să-i fidelizeze pe 
adevăraţii performeri angajaţi în 
atingerea eficientă a obiectivelor 
globale ale organizaţiei.  

În scopul consolidării unei culturi 
organizaţionale puternice, stabile, centrată 
pe performanţă, precum şi al indentificării 
modului în care angajaţii percep starea 

actuală a companiei, cât şi 
perspectivele sale, s-a 
transmis angajaților un 
chestionar, iar răspunsurile 
furnizate au stat la baza unor 
măsuri de îmbunătățire a 
comunicării interne. A 
devenit operațional blogul 
intern şi distribuirea de 
newsletter–uri a intrat în 
practica curentă.

Dezvoltarea continuă a 
competențelor angajaților, prin 

asigurarea participării la programe de training 
extern și in-house, rămâne o prioritate și 
pentru 2009. De asemenea, se va urmări 
îmbunătățirea programelor de evaluare a 
performanțelor individuale, prin cuantificarea 
contribuției personale a angajaților la 
atingerea obiectivelor globale ale companiei.
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Resurse umane

Dezvoltarea organizațională

Restructurarea portofoliului de acţiuni şi 
modificarea situaţiei acţionarilor din câteva 
judeţe a condus la posibilitatea unei 
reorganizări, concretizată în desfiinţarea 
sucursalelor SIF Banat-Crişana din 
municipiile: Alba Iulia, Oradea, Baia Mare, 
Zalău şi Timişoara. Activităţile din aceste 
sucursale au fost acoperite prin redistribuire 
între sediul central și celelalte cinci 
sucursale păstrate. 

Prin Avizul CNVM nr. 50/15.10.2008 au fost 
autorizate modificările aduse Actelor 
constitutive privind radierea sucursalelor. 

În scopul optimizării operaţiunilor, Consiliul 
de administraţie a aprobat două noi 
proceduri documentate (una referitoare la 
organizarea adunărilor generale, cealaltă 
privind aspecte de regulament intern) şi 
revizia altor cinci proceduri, în scopul 
alinierii prevederilor la modificările 
legislative şi/sau pentru eficientizarea 
fluxurilor operaţionale. 

La sfârşitul anului 2008 erau operaţionale 41 
de proceduri interne, care urmăresc asigurarea 
unui flux informaţional şi de operaţiuni eficient 
şi întărirea controlului intern.
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Tehnologia informației

Segmentul IT a oferit suportul pentru 
îmbunătățirea eficienței operaționale, 
sprijinind procesele manageriale.

În anul 2008, principalele obiective realizate 
au fost:

dezvoltarea aplicației de vot electronic 
pentru adunările generale ale 
acționarilor;
dezvoltarea de noi aplicații pentru 
managementul resurselor umane;
stabilirea noii platforme de dezvoltare a 
programelor;
recablarea clădirii sediului central;

îmbunătățirea a peste 25% dintre 
aplicațiile folosite curent.

Pentru 2009 avem în vedere dezvoltarea 
infrastructurii informatice și menținerea 
unui nivel înalt al standardelor de calitate și 
securitate a serviciilor IT.

Litigii

La data de 31 decembrie 2008, Societatea 
era parte în 187 de litigii. Din cele 187 de 
litigii, SIF  Banat-Crişana are calitate 
procesuală activă în 162 de litigii, iar în 25 
de litigii calitate procesuală pasivă. Cele mai 
multe litigii au ca obiect anulări de hotărâri 
ale adunărilor generale ale acţionarilor la 
societăţile din portofoliu (59 de litigii) şi 
recuperări de dividende (22 de litigii). În 
cursul anului 2008 au fost câştigate un 
număr de 27 de litigii, iar sumele recuperate 
pe cale judecătorească şi executare silită 
sunt în cuantum de 572.112 lei.

Obiectul hotărârilor adunărilor generale ale 
acţionarilor atacate în instanţă îl constituie 
în principal majorări sau diminuări ale 
capitalului social, divizări sau dizolvări, 
precum şi înstrăinarea unor active ale 
societăţilor cu încălcarea legii şi a 
interesului social. S-a recurs la acţionarea în 
instanţă deoarece hotărârile adunărilor 
generale au fost luate cu încălcarea 
prevederilor legale şi ale actelor constitutive 
în ceea ce priveşte formalităţile legale şi 
statutare privind convocarea şi ţinerea 
adunărilor generale, dreptul de preferinţă la 
majorarea capitalului social dar şi 
exercitarea abuzivă a drepturilor acţionarilor 
majoritari etc.  

Pe rolul instanţelor mai există litigii având ca 
obiect procedura insolvenţei în care           

SIF Banat-Crişana are fie calitatea de 
creditor, fie doar calitatea de acţionar al 
societăţilor aflate în procedura insolvenţei.

O ultimă categorie de dosare o constituie 
litigiile în care SIF Banat-Crişana are 
calitatea de chemat în garanţie în dosare 
având ca obiect acţiuni în revendicare sau 
despăgubire în temeiul Legii 10/2001 sau 
al altor acte normative care reglementează 
reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra unor active ale societăţilor 
comerciale la care SIF Banat-Crişana are sau 
a avut calitatea de acţionar.

Alte informații privind litigiile pe rol la 31 
decembrie 2008 sunt prezentate în Nota 20 
la Situațiile financiare.
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Auditul intern

Compartimentul de Audit intern se 
subordonează și raportează Consiliului de 
administrație și are responsabilități în 
direcția auditării periodice a activității 
companiei, în scopul evaluării independente 
privind operațiunile, controlul și procesele 
de conducere ale SIF Banat-Crișana. 

Activitatea de audit intern s-a desfăşurat 
conform planului de audit pentru anul 2008 
întocmit în conformitate cu obiectivele 
societății și aprobat de către Consiliul de 
administraţie. Planul de audit a urmărit 
cuprinderea tuturor activităţilor şi 
operaţiunilor efectuate de Societate pe 
parcursul a doi ani, cu asigurarea 
continuităţii auditării de la perioada 
precedentă.

Auditul intern are ca obiective: 

sprijinirea Societăţii în identificarea şi 
evaluarea riscurilor semnificative în 
scopul furnizării unei evaluări 
independente a managementului 
riscului, a controlului şi a proceselor de 
conducere; 
asistarea Societăţii în menţinerea unui 
sistem de control eficient şi eficace. 

Principalele activităţi şi operaţiuni ale 
societăţii supuse auditului intern în cursul 
anului 2008: 

administrarea portofoliului de 
instrumente financiare, fundamentarea 
deciziilor de investire/dezinvestire în 
aceste instrumente şi respectarea 
limitelor de competenţă aprobate;
tranzacţionarea valorilor mobiliare, 
respectarea politicii investiţionale pe 
termen scurt şi a procedurilor de lucru 
aprobate; 
modul de calcul al activului net, 
structura activelor şi respectarea 
plafoanelor maxime admise; evaluarea 
activelor şi datoriilor conform 
reglementărilor CNVM; 

respectarea prevederilor contractului 
colectiv de muncă; managementul 
resurselor umane; salarizarea 
personalului; 
monitorizarea și colectarea 
dividendelor de la societățile din 
portofoliu; 
respectarea procedurii şi 
reglementărilor legale privind 
întocmirea, transmiterea şi punerea la 
dispoziţia publicului a rapoartelor 
obligatorii; 
respectarea procedurii privind 
distribuirea dividendelor SIF Banat-
Crișana; 
inventarierea generală a patrimoniului 
la finele anului 2007; 
respectarea procedurilor de lucru 
aferente activităţiilor cu caracter 
economic şi administrativ;
respectarea de către sucursale a 
reglementărilor interne, procedurilor 
de lucru şi a oricărei dispoziţii 
transmise de conducerea Societăţii. 

În anul 2008, auditorul intern a întocmit şi 
transmis Consiliului de administraţie al 
SIF Banat-Crişana 17 rapoarte periodice, în 
care a prezentat rezultatele activităţii de 
audit, concluziile, recomandările, 
propunerile şi opiniile. Nu au fost 
identificate situaţii semnificative care să 
facă necesară intervenţia Consiliului de 
administraţie.

Auditul intern apreciază că activităţile şi 
operaţiunile desfăşurate de 
SIF      Banat-Crişana care au fost supuse 
auditului în cursul anului 2008 sunt 
conforme cu politicile, programele şi 
managementul societăţii, cu prevederile 
legale şi reglementările interne. 
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Controlul intern

Controlul intern este un compartiment 
subordonat Consiliului de administrație, 
căruia îi raportează periodic cu privire la 
activitatea desfășurată. 

Principalele responsabilități ale 
Compartimentului de Control intern sunt: 
controlul conformității activității SIF Banat-
Crișana cu reglementările pieţei de capital şi 
cu procedurile interne, asigurarea informării 
conducerii și angajaților referitor la regimul 
juridic al pieţei de capital, avizarea 
documentelor transmise de SIF Banat-
Crişana către CNVM (de exemplu: obţinere 
de autorizaţii de funcționare, rapoarte 
periodice și continue, materiale informative 
și publicitare ș.a.), alte activităţi în legătură 
cu respectarea de către Societate a 
reglementărilor specifice pieței de capital. 

În anul 2008, activitatea Compartimentului 
de control intern s-a desfăşurat în 
conformitate cu Planul de investigaţii şi 
control pentru anul 2008, aprobat de 
Consiliul de administraţie, prevederile 

Regulamentului CNVM nr. 15/2004, 
procedurile de lucru şi reglementările 
interne.

Reprezentantul Compartimentului de 
Control intern a verificat în anul 2008 
conformitatea cu reglementările și 
procedurile de lucru a următoarelor 
activităţi: tranzacţionarea titlurilor, calculul 
activului net, modul de elaborare și 
transmitere a rapoartelor obligatorii, 
calculul şi achitarea  cotei de 0,1% din 
activul net către CNVM, regimul 
informaţiilor privilegiate. 

Concluziile rapoartelor de control intern au 
relevat că activităţile supuse controlului au 
fost în acord cu legislaţia și reglementările 
în vigoare și cu procedurile interne. Ca 
urmare a controlului desfășurat, 
reprezentantul Compartimentului de 
Control intern a făcut propuneri de 
armonizare a procedurilor interne cu 
reglementările specifice.
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Guvernanța corporativă

Guvernanţa corporativă îşi propune să 
asigure acurateţea şi transparenţa în ce 
priveşte rezultatele companiei, să asigure 
accesul egal al tuturor acţionarilor la 
informaţiile relevante despre SIF Banat-
Crişana şi, nu în ultimul rând, un sistem de 
control bine pus la punct.

Pornind de la convingerea că un bun sistem 
de guvernanţă corporativă este crucial în 
asigurarea succesului  pe termen lung, 
practicile de guvernanţă corporativă 
asumate de SIF Banat-Crişana se bazează pe 
trei elemente cheie: integritatea, 
transparenţa şi responsabilitatea. Prezenţa 
acestor elemente în mecanismele de 
guvernanţă corporativă oferă garanţia bunei 
funcţionalităţi a sistemului. 

Fiind o societate de investiţii listată la Bursa 
de Valori Bucureşti, activitatea SIF Banat-
Crişana este  guvernată de legislaţia 
specifică pieţei de capital din România. 

În ianuarie 2009 a fost adoptat Codul de 
Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori 
Bucureşti, iar implementarea lui intră în 
vigoare din acest an.  Începând cu anul 
2010, SIF Banat-Crişana va introduce în 
sistemul de raportare şi Declaraţia de 
conformare cu prevederile acestui Cod.

SIF Banat-Crişana este angajată să-şi 
adapteze şi să-şi extindă practicile de 
guvernanţă corporativă la standarde ridicate 
pentru a răspunde încrederii tuturor 
categoriilor de stakeholderi. De asemenea, 
principiile guvernanţei corporative stau la 
baza politicii investiţionale a SIF Banat-
Crişana, reprezentând un criteriu important 
în procesul investiţional şi strategia de 
portofoliu. Drepturile conferite de calitatea 
de acţionar sunt valorificate prin informarea 
permanentă asupra activităţii şi 
performanţelor companiilor din portofoliu, 
asigurând un nivel ridicat de relevanţă 
procesului decizional, iar drepturile de vot 
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sunt uzate cu multă responsabilitate, în 
interesul acţionarilor. 

Drepturile acționarilor
SIF Banat-Crişana este angajată să respecte 
principiile guvernanţei corporative în relaţia 
cu acţionarii săi, fiind atent preocupată de 
protejarea şi facilitarea exercitării 
drepturilor acestora şi asigurarea unui 
tratament echitabil tuturor acţionarilor.
La 31 decembrie 2008, numărul acţionarilor 
SIF Banat-Crişana era de 5.860.081. 

Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor societăţii 
este ţinută de către Depozitarul Central S.A. 
Bucureşti, societate autorizată de Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare. 

În politica de comunicare cu acţionarii, SIF 
Banat-Crişana este interesată să ofere 
investitorilor şi comunităţii financiare în 
general, informații riguroase, omogene și de 
calitate. Conţinutul informaţiilor este în 
conformitate cu cele mai bune practici ale 
pieţei şi cu cerinţele legale.  

Acţionarii îşi pot exercita în orice moment 
dreptul la informaţie. Ei pot solicita sau 
consulta documentele şi rapoartele privind 
rezultatele activităţii, care se găsesc pe 
site-ul SIF Banat-Crişana sau la sediul 
central. 

De asemenea, orice informaţie referitoare 
la activitatea SIF Banat-Crişana considerată 
a influenţa preţul acţiunilor la Bursă, face 
obiectul unui comunicat transmis în 24 de 
ore pieţei, fiind pus imediat la dispoziţia 
investitorilor prin intermediul Bursei de 
Valori Bucuresti şi pe site-ul SIF Banat-
Crişana, www.banat-crisana.com. Site-ul 
societăţii reprezintă o platformă utilă de 
comunicare cu acţionarii. În secţiunea 
dedicată relaţiei cu investitorii sunt 
găzduite informaţii de interes pentru 
acţionari şi sunt disponibile toate 
comunicatele şi rapoartele referitore la 
activitatea companiei. În plus, site-ul oferă 
acţionarilor posibilitatea transmiterii de 
întrebări privind compania şi asigură 
sistemul de vot electronic pentru adunările 
generale ale acţionarilor.  Prin intermediul 
secţiunii Întrebări frecvente se păstrează un 
dialog permanent cu acţionarii, conducerea 
răspunzând aici întrebărilor puse de 

acţionari atunci când răspunsul este de 
interes mai larg.  

Fiecare acționar are dreptul de a participa la 
gestiunea companiei prin exercitarea votului 
în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor 
(AGA). Adunarea generală ordinară se 
organizează anual, de regulă în ultima 
decadă a lunii aprilie şi are rolul să aprobe 
situaţiile financiare ale SIF Banat-Crişana, să 
stabilească repartizarea profitului şi 
valoarea dividendului, să adopte bugetul şi 
programul de activitate pentru anul următor, 
să aleagă consiliul de administraţie şi 
auditorul financiar extern. Orice acţionar 
care deţine acţiuni la data de referinţă are 
dreptul să participe şi să voteze în adunarea 
generală. Convocarea adunărilor generale 
respectă cadrul legal în vigoare și se face cu 
minimum 30 de zile înainte de  AGA. 
Compania pune la dispoziţia acţionarilor, cu 
minimum zece zile înainte de AGA, toate 
informațiile referitoare la subiectele de pe 
ordinea de zi. 

SIF Banat-Crişana depune toate diligenţele 
pentru facilitarea participării acţionarilor la 
lucrările AGA pecum şi a exercitării depline a 
drepturilor acestora. Este încurajată 
participarea acţionarilor la AGA. Prin grija 
consiliului de administraţie sunt puse la 
dispoziţia acționarilor posibilităţi de 
exercitare a votului în absenţă, pe bază de 
procură specială sau vot prin 
corespondenţă, inclusiv varianta de vot 
electronic. 

Toate informaţiile şi documentele 
referitoare la AGA (convocatorul AGA, 
procedurile de acces şi participare la AGA, 
materialele referitoare la subiectele de pe 
ordinea de zi, precum şi formularele de 
procură specială şi buletine de vot prin 
corespondenţă etc.) sunt disponibile pe site-
ul companiei, în secţiunea Informaţii 
investitori. Membrii consiliului de 
administraţie, directori executivi şi 
reprezentanţi ai auditorului extern sunt 
prezenţi la AGA, fiind pregătiţi să clarifice 
orice întrebare relevantă a acţionarilor în 
legătură cu compania. 

Consiliul de administrație
Consiliul de administraţie (CA) al SIF Banat-
Crişana răspunde de administrarea 
companiei, asigurând conducerea strategică 

R
A

P
O

R
TA

N
U
AL

20
08

Guvernanță corporativă



  SIF BANAT-CRIȘANA           31

a companiei, supravegherea gestiunii şi 
răspunde de managementul riscului în 
companie.

În conformitate cu Statutul SIF Banat-
Crişana, consiliul de administraţie este 
format din şapte membri, aleşi de adunarea 
generală a acţionarilor. Consiliul de 
administraţie are în componenţă 
Preşedintele CA, care potrivit Statutului 
deţine şi funcţia de director general şi şase 
membri neexecutivi.  Consiliul de 
administraţie în funcţiune la 31 decembrie 
2008 este prezentat în paginile 8-9. 

Administratorii sunt buni profesionişti cu o 
vastă experienţă, competenţe care 
contribuie la funcţionarea adecvată a 
lucrărilor consiliului, asigurând cadrul unor 
dezbateri ample şi a unui proces decizional 
imparţial.

Membrii consiliului de administraţie nu 
desfăşoară activităţi conexe care să fie 
influenţate direct sau indirect de activitatea 
SIF Banat-Crişana.

Pe întreg parcursul anului 2008, activitatea 
consiliului de administraţie a respectat 
prevederile legale şi statutare. 

CA s-a întrunit de 12 ori în anul 2008, câte 
o dată pe lună.  Au fost supuse dezbaterilor 
CA  subiecte şi proiecte relevante pentru 
activitatea societăţii. Au fost emise 50 de 
hotărâri privind activitatea curentă a 
Societăţii. Evaluarea modului de îndeplinire 
a deciziilor CA a relevat că hotărârile luate 
au fost în totalitate îndeplinite.

Remuneraţia membrilor CA şi limitele 
generale ale tuturor remuneraţiilor 
suplimentare ale membrilor CA sunt 
aprobate de adunarea generală a 
acţionarilor. Informaţiile privind 
remuneraţia totală plătită administratorilor 
în anul 2008 sunt prezentate în Nota 8 la 
Situaţiile financiare.

O parte dintre atribuţiile consiliului de 
administraţie sunt delegate directorului 
general, fiind respectate condiţiile şi 
limitele legale.  

Comitetul de audit
În anul 2008 a funcționat în cadrul 
consiliului de administrație un comitet 
de audit format din trei membri 
neexecutivi ai CA.

Principale responsabilităţi ale 
comitetului de audit: avizarea planului 
de audit intern şi necesarului de resurse 
aferent acestei activităţi, asigurarea 
respectării sistemului de control intern, a 
auditului intern şi a sistemului de 
management al riscurilor din organizaţie.

Auditorul financiar
Situaţiile financiar-contabile şi cele privind 
operaţiunile SIF Banat-Crişana în anul 2008 
au fost auditate de Deloitte Audit S.R.L. 
Bucureşti, auditor financiar independent 
ales de adunarea generală a acţionarilor în 
anul 2007, cu o durată de doi ani a 
contractului. 

Transparența
Încrederea investitorilor în companiile 
publice este esenţială pentru buna 
funcţionare a economiei globale. Această 
încredere se construieşte prin asigurarea 
unui nivel ridicat de transparenţă al 
activităţii companiei. 

În această direcţie, SIF Banat-Crişana 
pregăteşte şi diseminează informaţii 
periodice şi continue relevante, care 
reflectă cu obiectivitate şi acurateţe 
rezultatele operaţiunilor sale. Politica de 
comunicare asumată se bazează pe 
următoarele principii: garantarea accesului 
egal şi imediat la informare a investitorilor, 
respectarea termenelor legale de raportare, 
transparenţa informaţiilor transmise.

În sistemul de raportare financiară pentru 
anul 2008, SIF Banat-Crişana a respectat 
Reglementările Contabile conforme cu 
Directiva a IV-a a CEE aplicabile entităţilor 
autorizate, reglementate şi supravegheate 
de CNVM, aprobate prin Ordinul 
Preşedintelui CNVM nr. 75/2005, modificat 
de Ordinul nr. 11/2009 şi care se aplică 
împreună cu Legea contabilităţii nr. 
82/1991 (republicată şi modificată).
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Regimul informațiilor corporative
Membrii consiliului de administraţie, 
directorii şi angajaţii SIF Banat-Crişana au 
obligaţia să păstreze confidenţialitatea 
documentelor şi informaţiilor corporative şi 
să respecte Codul de etică şi conduită în 
afaceri aprobat de consiliul de 
administraţie. 

Prevederile Codului sunt în acord cu 
legislaţia pieţei de capital din România, 
fiind parte integrantă a Reglementărilor 
interne ale SIF Bant-Crişana, avizate de 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

Codul prevede reguli clare privind: 
conformarea la cerinţele legale şi 
respectarea procedurilor interne, conflictul 
de interese, confidenţialitatea datelor şi 
informaţiilor, regimul informaţiilor 
privilegiate, tranzacţiile interzise, 
tranzacţiile insiderilor, abţinerea de la 
acţiuni de manipulare a pieţei.

Responsabilitatea socială și 
corporativă
Pentru dezvoltarea unei societăţi durabile şi 
performante, SIF Banat-Crişana şi-a asumat 
întotdeauna responsabilităţi faţă de 
investitori, comunitate şi toţi ceilalţi 
influenţaţi de activităţile desfăşurate de 
companie.

SIF Banat-Crişana îşi îndeplineşte datoria de 
corporaţie responsabilă social, implicându-
se activ în sprijinirea unor proiecte, activităţi 
şi iniţiative care sunt în concordanţă cu 
strategia companiei şi cu necesităţile locale. 

Rolul de actor social al SIF Banat-Crişana 
este de a promova profesionalismul, 
excelenţa, inovaţia, responsabilitatea, 
spiritul de echipă, diversitatea, 
angajamentul. SIF Banat-Crișana a sprijinit, 
conform bugetelor aprobate în ultimii patru 
ani, programe și activități locale din 
domeniul culturii, artei, educației, cultelor, 
sănătății și sportului, cu o sumă totală de 
445.100 lei.

Implicarea SIF Banat-Crişana în 
protecţia mediului reprezintă o 
investiţie durabilă în societatea în care 
ne desfășurăm activitatea. Grija noastră 
în acest domeniu s-a materializat prin 
monitorizarea şi reducerea consumului 
de energie şi resurse naturale în 
activitatea curentă: 

 reciclarea hârtiei utilizate, cu 
ajutorul firmei Vrancart; 
 înlocuirea a 108 monitoare CRT de 
la staţiile de lucru de la sediul 
central și sucursale, cu display-uri 
TFT sau LCD, pentru reducerea 
consumului de energie electrică  şi 
asigurarea unui confort vizual 
sporit utilizatorilor.

Promovarea educaţiei financiare, a 
practicilor de afaceri responsabile, 
dezvoltarea profesională a angajaţilor,  
dezvoltarea relaţiilor cu investitorii au 
fost avute în vedere în cadrul unor 
programe de educare a angajaţilor, prin 
participarea acestora la cursuri şi 
traininguri, unele organizate in-house. 
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Calendarul financiar al SIF Banat-Crișana pentru 2009

25 februarie
Prezentarea rezultatelor financiare preliminate la 31 decembrie 2008

24/25 aprilie
Adunarea generală a acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2008

27 aprilie
Prezentarea rezultatelor financiare pentru anul 2008

12 mai
Prezentarea rezultatelor financiare la 31 martie 2009

14 august
Prezentarea rezultatelor financiare la 30 iunie 2009

3 noiembrie
Prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2009
calendarul financiar al SIF Banat-Crișana pentru 2009 poate suferi modificări, care vor fi agreate cu Bursa de Valori București și 
afișate pe site-ul companiei, www.banat-crisana.com, secțiunea Calendar financiar
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Evoluția BVB

2008 a fost un an extrem de dificil pentru 
piaţa de capital din România, cu evoluţii 
negative ale tuturor indicilor bursieri şi o 
comprimare a lichidităţii pieţei cu peste 
50%.

Indicele BET, calculat pe baza variaţiei 
preţului acţiunilor celor mai importanţi zece 
emitenţi listaţi la BVB, a pierdut 70,5% în 
2008, ajungând la niveluri neatinse din 
2004. A fost cea mai dramatică scădere 
anuală din istoria indicelui, anulând aproape 
integral creşterile din ultimii trei ani. Urmare 
a declinului pronunţat al cotaţiilor, BVB a 
supendat complet tranzacţionarea acţiunilor 
în patru zile din octombrie 2008, lună în 
care scăderea înregistrată de indicele BET, 
de -32,7%, a fost a doua ca amploare din 
istoria sa (cea mai mare scădere lunară 
înregistrându-se 
în august 1998, 
de -35,63%).

Fără excepţie, 
acţiunile 
tranzacţionate în 
2008 la bursa de 
la Bucureşti  au 
înregistrat 
evoluţii în regres. 
BET-C (indicele 
compozit al 
bursei, ce reflectă 
evoluţia 
preţurilor tuturor 
companiilor 
listate pe piaţa reglementată BVB, categoria I 
şi II, cu excepţia SIF-urilor) a pierdut 70,3%, 
iar corecţia suferită de indicele societăţilor 
de investiţii financiare, BET-FI, a fost de 
84,1%. Evoluţia companiilor tranzacţionate 
pe Rasdaq a fost similară, indicele compozit 
al acestei pieţe comprimându-se faţă de 
anul precedent cu 55,3%.

Un declin semnificativ l-a înregistrat în 
2008 şi valoarea tranzacţiilor cu acţiunile 

listate la BVB, cu 53% faţă de 2007, cea mai 
mare scădere anuală de la reînfiinţarea 
bursei în 1995, cu toate că 2008 a fost anul 
cu cele mai multe IPO-uri (patru), al 
admiterii la tranzacţionare pe piaţa 
reglementată a acţiunilor Transgaz, ce 
derulase IPO în 2007 şi al listării acţiunilor 
băncii austriece Erste Bank la Bucureşti (în 
paralel cu tranzacţionarea acestora la Viena 
şi Praga).

Evoluția acțiunilor SIF1

SIF Banat-Crișana are emise un număr de  
548.849.268 acţiuni ordinare cu o valoare 
nominală de 0,1000 lei. Acţiunile sunt 
indivizibile, nominative, de valori egale, 
emise în formă dematerializată. Procentul 
de free float este de 100%.

Acţiunile SIF Banat-Crişana, simbol SIF1, 
sunt listate din 1 
noiembrie 1999 la 
categoria I a Bursei de 
Valori Bucureşti, fiind 
incluse în indicii BET-FI şi 
BET-XT, neintrând în 
calculul indicilor BET, BET-
C şi ROTX. 

De la un curs de 3,49 lei la 
începutul anului, acţiunile 
SIF1 au scăzut cu 84%, la 
0,5450 lei la finele anului. 

Lichiditatea titlului SIF1 a 
fost scăzută în prima 
jumătate a anului, 

tranzacţiile intensificându-se odată cu 
revenirea cotaţiilor, crescând volumul 
mediu zilnic. Pe pieţele Regular, Odd Lot şi 
Deal au fost tranzacţionate în 2008 un total 
de 262.905.663 de acţiuni SIF1, 
reprezentând 48% din totalul acţiunilor 
emise, mai mult cu 23% faţă de totalul 
acţiunilor tranzacţionate în anul precedent. 
Capitalizarea bursieră a titlului SIF1 a fost 
de 304,61 milioane lei în ultima zi de 
tranzacţionare a anului 2008.

Acțiunile SIF1

17,89% pondere SIF1 în BET-FI
BET-FI este primul indice sectorial al BVB şi reflectă 
tendinţa de ansamblu a preţurilor societăţilor de 
investiţii financiare (SIF) tranzacţionate pe piaţa 
reglementată BVB 

5,77% pondere SIF1 în BET-XT 
BET-XT este un indice blue-chip şi reflectă evoluţia 
preţurilor celor mai lichide 25 de companii 
tranzacţionate în segmentul de piaţă reglementată, 
inclusiv SIF-urile, ponderea maximă a unui simbol în 
indice fiind de 15%

ponderi la 31 decembrie 2008
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Acțiunile SIF1

rentabilitatea SIF1 rentabilitatea BET-FI
rentabilitatea BET-C rentabilitatea ROTX

SIF1 vs. BET-FI, BET-C, ROTX
rentabilitate relativă la prima zi de tranzacționare a anului 2008
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Evoluția prețului acțiunilor SIF1 și a volumelor tranzacționate
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Dividendele

Politica de dividend a SIF Banat-Crișana a 
urmărit în fiecare an asigurarea unui 
echilibru între remunerarea acționarilor prin 
dividend și nevoia de finanțare a 
investițiilor.

Adunarea generală a acţionarilor din 25 
aprilie 2009 a hotărât ca 17,25% din 
profitul net înregistrat pentru exerciţiul 
financiar 2008, în sumă de 95.437.422 lei, 
să se distribuie ca dividende, reprezentând 
16.465.478 lei, respectiv 0,03 lei brut 
pentru o acţiune. Dividendele se cuvin 

acţionarilor înregistraţi la data 14 mai 2009 
în registrul acționarilor ținut de Depozitarul 
Central S.A. București.

Potrivit hotărârilor adoptate de AGA şi a 
reglementărilor legale, plata dividendelor 
urmează a fi efectuată în termen de şase luni 
de la data desfășurării adunării generale 
ordinare a acţionarilor care a aprobat 
dividendul. Detalii despre modalităţile de 
plată şi documentele necesare sunt 
disponibile pe www.banat-crisana.com, 
secţiunea Informaţii investitori.

2005 2006 2007 2008

 Preț
   minim [lei] 0,8450 1,6700 2,6900 0,4270  

   maxim [lei] 2,4800 3,3200 4,3800 3,4900

   închidere, sfârșit de an [lei] 2,4500 3,2600 3,5500 0,5450

 Preț / Profit net unitar [PER] 26,66 21,52 15,85 3,13

 Preț / VUAN [%] 137,02 117,87 96 29,58

 Dividend [lei / acțiune] 0,0500 0,0600 0,0700 0,0300

 Randament dividend* [%] 2,04 1,84 1,97 12,84

 Capitalizare bursieră** [mil. lei] 1.334,58 1.763,34 1.948,41 304,61
*DY este compus pe baza preţurilor de închidere anuale şi a dividendelor unitare de distribuit, aferente anilor respectivi 
**calculată folosind preţul mediu din ultima zi de tranzacţionare a anului

Principalii indicatori ai acțiunii SIF1
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AGA 
Adunarea Generală a Acţionarilor
BET (BUCHAREST EXCHANGE TRADING) 
este un indice de preţ ponderat cu 
capitalizarea free floatului celor mai lichide 
10 companii listate pe piaţa reglementată 
BVB
BET-C (BUCHAREST EXCHANGE TRADING – 
INDICE COMPOZIT) 
este indicele compozit al pieţei BVB; 
reflectă evoluţia prețurilor tuturor 
companiilor listate pe piaţa reglementată 
BVB, Categoria I şi II, cu excepţia SIF-urilor. 
BET-C este un indice de preţ ponderat cu 
capitalizarea de piaţă a companiilor din 
componenţa sa
BET-FI (BUCHAREST EXCHANGE TRADING – 
INVESTMENT FUNDS) 
reflectă tendinţa de ansamblu a preţurilor 
SIF-urilor 
BNR 
Banca Naţională a României
BVB 
Bursa de Valori Bucureşti
CA 
Consiliul de Administraţie
CREDITE SUBPRIME 
Credite ipotecare de risc ridicat
CNVM 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
DATA DE ÎNREGISTRARE 
este data calendaristică stabilită de AGA, 
care serveşte la identificarea acţionarilor 
asupra cărora se rasfrâng efectele 
hotărârilor AGA. Data de înregistrare trebuie 
să fie ulterioară datei întrunirii adunării 
generale
DATA DE REFERINŢĂ 
este data calendaristică stabilită de 
consiliul de administraţie, care servește la 
identificarea acționarilor care participă la 
AGA. Data de referinţă trebuie să fie 
ulterioară publicării convocării AGA
DEPOZITAR
o instituție de credit avizată de CNVM 
pentru activitatea de depozitare a activelor, 
în conformitate cu Legea nr. 297 / 2004 
privind piața de capital
EMITENT 
persoană juridică ce în condiţiile legii a 
emis, emite sau intenționează să emită 
valori mobiliare

IFVF 
Instrumente financiare cu venit fix (titluri de 
stat, obligaţiuni corporatiste sau 
municipale, depozite bancare sau certificate 
de depozit)
IPO 
Ofertă publică primară iniţială de acţiuni
IT 
Tehnologia informaţiei
ROA 
Rentabilitatea economică, calculată ca 
raportul dintre profitul net şi capitalurile 
proprii 
ROE 
Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii, 
calculată ca raport între profitul brut şi 
activele totale
RON 
Lei noi
ROTX (Romanian Traded Index) 
este un indice de preţ ponderat cu capitalizarea 
free floatului şi reflectă în timp real mişcarea 
acţiunilor „blue chip” tranzacţionate la BVB.
SOCIETATE DE REGISTRU 
O societate pe acţiuni autorizată de CNVM, care 
asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor 
bursiere, precum și evidența registrelor 
acționarilor societăților emitente
SOCIETATE DE TIP ÎNCHIS 
Societate comercială care nu îndeplinește 
condiţiile pentru a fi calificată drept societate 
deţinută public
SOCIETATE DEŢINUTĂ PUBLIC 
O societate comercială pe acţiuni constituită 
prin subscripţie publică sau o societate ale 
cărei valori mobiliare au facut obiectul unei 
oferte publice regulat promovate şi încheiate 
cu succes
VUAN 
Valoarea unitară a activului net
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Contact

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.
Calea Victoriei 35 A, Arad 310158
tel 0257 234 473, 0257 234 465
fax 0257 250 165, 0257 230 370
e-mail sifbc@banat-crisana.com
www.banat-crisana.com

Relația cu investitorii
tel 0257 250 181
tel | fax 0257 255 046
e-mail strategie@banat-crisana.com
            registru@banat-crisana.com

Sucursala Bistrița
Str. General Grigore Bălan nr. 23, Bistrița 420094, jud. Bistrița Năsăud
tel | fax 0263 218 551
e-mail bistrita@banat-crisana.com

Sucursala București
Str. Regina Elisabeta nr. 54, București, sector 5, 0500014
tel | fax 021 311 16 47
e-mail bucuresti@banat-crisana.com

Sucursala Cluj
Piața Muzeului nr. 1, Cluj-Napoca 400019, jud. Cluj
tel | fax 0264 593 400
e-mail cluj@banat-crisana.com

Sucursala Deva
Str. 22 Decembrie nr. 37A, Deva 330166, jud. Hunedoara
tel | fax 0254 233 537
e-mail deva@banat-crisana.com  

Sucursala Satu Mare
Str. Mareșal Averescu nr. 3, ap. 37, Satu Mare 440042, jud. Satu Mare
tel | fax 0261 710 756
e-mail satumare@banat-crisana.com

R
A

P
O

R
TA

N
U
AL

20
08



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIF BANAT-CRIŞANA 

Situaţiile financiare  
 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2008  
întocmite în conformitate cu ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 modificat prin ordinul nr. 11/2009 
 

 



 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuprins pag. 

 
 
 
Raportul auditorului independent 1-3 
 
Bilanţ contabil 4-7 
 
Contul de profit şi pierdere 8-9 
 
Situaţia fluxurilor de trezorerie 10 
 
Situaţia modificărilor capitalului propriu 11-14 
 
Note la Situaţiile financiare  15-58
 



 

1 

  

Consiliului de Administraţie şi acţionarilor 

Societăţii de Investiţii Financiare Banat-Crişana S.A. 

 

Raport asupra situaţiilor financiare 
 
1 Am auditat situaţiile financiare neconsolidate anexate ale Societăţii de Investiţii 
Financiare Banat-Crişana S.A. („Societatea“) care cuprind bilanţul la data de 
31 decembrie 2008, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului 
propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această 
dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile 
financiare menţionate se referă la: 
• Activ net / Total capitaluri: 413,632 mii lei 
• Rezultatul net al exercitiului financiar: 95,437 mii lei, profit 

 
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare 
 
2 Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a 
acestor situaţii financiare neconsolidate în conformitate cu cerinţele normelor de 
contabilitate din România şi anume Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi 
Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 cu modificările ulterioare, 
şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare neconsolidate. 
Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui 
control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiilor 
financiare care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; 
selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări 
contabile rezonabile în circumstanţele date. 

 
Responsabilitatea auditorului 
 
3 Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimam o opinie 
asupra acestor situaţii financiare neconsolidate. Noi am efectuat auditul conform 
standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste 
standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice, să planificăm şi să efectuam auditul 
in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare neconsolidate nu 
cuprind denaturări semnificative. 
 
4 Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu 
privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile 
selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea 
riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei sau 
erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant 
pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiilor financiare ale Societăţii pentru 
a stabili procedurile de audit relevante în circumstanţele date, dar nu şi în scopul 
exprimării unei opinii asupra eficienţei controlului intern al Societăţii. Un audit 
include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi 
rezonabilitatea estimarii lor contabile elaborate de către conducere, precum şi 
evaluarea prezentării situaţiilor financiare luate în ansamblul lor. 

 
5 Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate 
pentru a constitui baza opiniei noastre de audit. 
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Bazele opiniei cu rezerve 
 
6 În conformitate cu Ordinul 75/2005 emis de Comisia Naţională de Valori Mobiliare, 
atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie 
făcute ajustări pentru pierderea de valoare astfel încât acestea să fie evaluate la cea 
mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului. Societatea a evaluat pierderile 
de valoare în conformitate cu Regulamentul 15/2004 emis de Comisia Naţională de 
Valori Mobiliare, şi anume, comparând costul istoric cu valoarea preţului mediu 
ponderat al cotaţiei la Bursă pe ultimile tei luni calendaristice, pentru titlurile cotate şi 
respectiv, cu ponderea în activul net corectat pentru cele necotate. Acest tratament 
contabil nu este în conformitate cu Ordinul 75/2005 emis de Comisia Naţională de 
Valori Mobiliare, valoarea provizioanelor aferente investiţiilor financiare şi valoare 
rezervelor constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor 
financiare care prezintă un sold debitor la 31 decembrie 2008 sunt mai mari cu suma 
de 25.812.257 lei. 

 
Opinia 
 
7 În opinia noastră, cu excepţia efectelor aspectului menţionat în paragraful 6 de mai 
sus, situaţiile financiare neconsolidate prezintă cu fidelitate sub toate aspectele 
semnificative, poziţia financiară a Societăţii de Investiţii Financiare Banat-Crişana S.A. 
Ia 31 decembrie 2008, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie 
pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu cerinţele normelor de 
contabilitate din România şi anume Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi 
Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 cu modificările ulterioare, 
şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare neconsolidate. 

 
Evidenţierea unor aspecte 
 
8 Fără a exprima rezerve la opinia noastră, atragem atenţia asupra Notei 6g referitoare 
la recunoaşterea provizioanelor aferente investiţiilor financiare. Începand cu anul 
2008, în conformitate cu modificarea Ordinului nr. 75/2005 emis de Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare prin publicarea Ordinului 11/2009, Societatea a decis 
să recunoască ajustările negative în conturile de rezerve. Acest tratament este permis 
de legislaţia în vigoare, dar nu este consistent cu politicile contabile aplicate în anii 
anteriori. Dacă aceste politici contabile s-ar fi aplicat şi pentru anul curent, rezultatul 
anului ar fi fost mai mic cu suma de 110.705.896 lei. Mai mult, prezentarea 
comparativelor, respectiv situaţiile financiare neconsolidate pentru anul 2007 nu 
reflectă modificările prevăzute de Ordinul 11/2009. 
 
9 Urmare a deciziei Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2492 din 3 decembrie 
2007, Societatea ar trebui să întocmească începând cu anul 2007 - suplimentar faţă 
de situaţiile financiare individuale - şi situaţii financiare consolidate, destinate altor 
utilizatori decât instituţiile statului român. În data de 17 iulie 2007, Comisia Naţională 
a Valorilor Mobiliare a emis Atestatul nr. 238 prin care face referire la excepţiile 
prevăzute la pct. 20 din anexa la Ordinul CNVM nr.74/2005 şi ia act de imposibilitatea 
întocmirii de situaţii financiare consolidate aferente exerciţiului financiar 2007. Până 
la această dată nu sunt disponibile informaţii suplimentare conform cărora Societatea 
ar putea fi exceptată de la emiterea situaţiilor financiare consolidate aferente 
exerciţiului financiar 2008 în termenul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 
10 Fără a exprima rezerve la opinia noastră, atragem atenţia asupra faptului că, în 
ultimele luni ale anului 2008, un număr de economii majore din lume s-a confruntat 
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cu o puternică volatilitate a pieţelor de capital şi cu restricţii severe ale pieţelor de 

credit. Ca rezultat al tulburărilor recente de pe pieţele de capital şi de credit la nivel 
global şi în România, indiferent de orice măsuri posibile de stabilizare pe care Statul 
român le poate implementa, incertitudinea economică este aceea care caracterizează 
disponibilitatea continuă şi costul creditelor pentru partenerii Societăţii, dezvoltarea 
viitoare a pieţelor şi cererea aferentă de bunuri şi servicii. Posibilitatea ca 
incertitudinea economică să continue în viitorul apropiat şi, prin urmare, posibilitatea 
ca activele Societăţii să nu poată fi recuperate la valoarea lor contabilă în cursul 
normal al activităţii şi impactul corespunzător asupra profitabilităţii Societăţii nu pot fi 
estimate într-o manieră credibilă la data prezentului raport. 

 
Alte aspecte 
 
11 Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii în ansamblu. Auditul nostru 
a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele aspecte pe care 
trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura 
permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de 
Societate şi de actionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest 
raport sau pentru opinia formată. 
 
12 Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, 
rezultatul operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare în 
conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în tări şi jurisdicţii altele 
decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România. 

 
Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile 
financiare 
 
În concordanţă cu cerintele Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
nr. 75/2005, Secţiunea 9, articolul 9.1, punctul 2, noi am citit raportul 
administratorilor. Acesta nu face parte din situaţiile financiare. În raportul 
administratorilor, noi nu am identificat informaţii financiare care sa fie în mod 
semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate. 
 
Ahmed Hassan, Partener de Audit 
 
înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România 
cu certificatul Nr. 1529/25. 11.2003 
 
în numele:  
DELOITTE AUDIT SRL 
înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din Romania 
cu certificatul Nr. 25/25.06.2001 
 
Bucureşti, România 
27 martie 2009 
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Nota 

31 decembrie  
2008 

 31 decembrie 
2007 

      

A. ACTIVE IMOBILIZATE      

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE      

1.  cheltuieli de constituire 1  -  - 

2.  cheltuieli de dezvoltare 2  -  - 

3.  concesiuni, brevete, licenţe, mărci,  
     drepturi şi valori similare şi  
     alte imobilizări necorporale 3 

 
40.038 

 

16.983 

4.  fondul comercial 4  -  - 
5.  avansuri şi imobilizări necorporale în 
curs  5 

 
- 

 
33.001 

TOTAL: (rd. 01 la 05) 6 1 40.038  49.984 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE      

1.  terenuri şi construcţii 7  5.685.259  5.846.082 

2.  instalaţii tehnice şi maşini 8  671.564  695.393 

3.  alte instalaţii, utilaje şi mobilier 9  118.013  98.501 

4.  avansuri şi imobilizări corporale în curs 10  -  36.185 

      

TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 1 6.474.836  6.676.161 

      

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

1.  acţiuni deţinute la entităţi afiliate  
12 

 
- 

 
- 

2.  împrumuturi acordate entităţilor afiliate  13  -  - 

3.  interese de participare  14  -  - 

4.  împrumuturi acordate entităţilor de care 
compania este legată prin interese de 
participare 15 

 
- 

 

- 
5.  titluri şi alte instrumente financiare 
deţinute ca imobilizări 16 

 
504.052.619 

 
460.546.182 

6.  alte creanţe 17  -  - 

      

TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 1;11 504.052.619  460.546.182 

      

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 
(rd. 6+11+18) 19 

 
510.567.493 

 
467.272.327 

      

B.  ACTIVE CIRCULANTE      

I. STOCURI      

1.  materiale consumabile 20  3.237  3.236 

2.  lucrări şi servicii în curs de execuţie 21  -  - 

3.  avansuri pentru cumpărări de stocuri 22  -  3.600 

      

TOTAL: (rd. 20 la 22) 23  3.237  6.836 
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Nota 

31 decembrie  
2008  

31 decembrie 
2007 

      

II. CREANŢE      

1.  creanţe comerciale 24  32.231.492  83.003.817 

2.  sume de încasat de la entităţile afiliate  
25 

 
-  - 

3.  sume de încasat din interese de 
participare  26 

 
-  - 

4.  alte creanţe 27  6.411.697  11.782.114 

5.  creanţe privind capitalul subscris şi 
nevărsat  28 

 
-  - 

      

TOTAL: (rd. 24 la 28) 29 5 38.643.189  94.785.931 

      

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 
 

 
   

1.  acţiuni deţinute la entităţile afiliate 
30 

 
-  - 

2.  alte investiţii financiare pe termen scurt 31  3.841.750  8.277.779 

      

TOTAL: (rd.30 la 31) 32  3.841.750  8.277.779 

      

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 33 15 152.494  120.812 

 
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 
23+29+32+33) 34 

 
42.640.670  103.191.358 

      

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 35  124.389  122.138 

      

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
PERIOADĂ DE UN AN)  

 
   

1.  împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 36  -  - 

2.  sume datorate instituţiilor de credit 37  -  - 

3.  avansuri încasate în contul clienţilor 38  -  - 

4.  datorii comerciale 39  117.239  103.663 

5.  efecte de comerţ de plătit 40  -  - 

6.  sume datorate entităţilor afiliate         41  -  - 
7.  sume datorate privind  
        interesele de participare  42 

 
-  - 

8.  alte datorii, inclusiv datorii fiscale  
        şi alte datorii pentru asigurările sociale 43 

 
46.043.242  41.126.501 

      

TOTAL: (rd.36 la 43) 44 5 46.160.481  41.230.164 
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Nota 

31 decembrie 
 2008 

 31 decembrie 
2007 

      

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII 
CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2) 45 

 
(4.111.210) 

 

61.743.957 

      

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
(rd. 19+45-60.1) 46 

 
506.456.199 

 

529.016.179 

    
 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN  

 
 

 

 

1.  împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 47  -  - 

2.  sume datorate instituţiilor de credit 48  -  - 

3.  avansuri încasate în contul clienţilor 49  -  - 

4.  datorii comerciale 50  -  - 

5.  efecte de comerţ de plătit 51  -  - 

6.  sume datorate entităţilor afiliate 
52 

 
- 

 

- 

7.  sume datorate privind interesele de 
participare 53 

 
- 

 

- 

8.  alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi 
datorii pentru asigurările sociale 54 

 
5 35.628.110 

 

- 

      

TOTAL: (rd.47 la 54) 55  35.628.110  - 

      

H. PROVIZIOANE    
 

 

1.  provizioane pentru pensii şi alte obligaţii 
similare 56 

 
- 

 
- 

2. provizioane pentru impozite                                  
3.  alte provizioane  

57 
58 

 
53.232.964 

3.963.200 
 53.202.539 

8.719.510 

      

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58) 59 2 57.196.164  61.922.049 

      

I. VENITURI ÎN AVANS  60  715.872  339.480 

1.  subvenţii pentru investiţii 60.1  84  105 

2.  venituri înregistrate în avans  60.2 10g 715.788  339.375 

      

J. CAPITAL ŞI REZERVE      

      

I. CAPITAL (rd.62 la 63) 61 7 54.884.927  54.884.927 

Din care:      

-capital subscris nevărsat 62  -  - 

-capital subscris vărsat 63  54.884.927  54.884.927 
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Nota 

31 decembrie  
2008 

 31 decembrie 
2007 

      

II. PRIME DE CAPITAL 64  -  - 

      

III. REZERVE DIN REEVALUARE      

Sold C 65 16 5.260.458  5.315.884 

Sold D 66  -  - 

      
IV. REZERVE 
(rd. 68-69+70+71+72+73+74-75) 67 

 
16 361.433.504 

 
387.463.431 

1.  rezerve legale  68  10.976.985  10.976.985 
2.  rezerve constituite din ajustările 
pentru  

pierderi de valoare a imobilizărilor 
financiare                             Sold D 69 

 

110.705.896 

 

- 

3.  rezerve statutare sau contractuale 70  -  - 
3.4.  rezerve constituite din valoarea 

titlurilor/acţiunilor dobândite cu titlu 
gratuit 

5. rezerve de reevaluarea la valoarea   
justă 

6. rezerve reprezentând surplus realizat 
din rezerve de reevaluare 

7. alte rezerve 
8. acţiuni proprii 

 

71 
 

72 
 

73 
74 
75 

 

 

 
135.344.622 

 
- 
 

256.477 
325.561.316 

 
 

 
 

135.129.463 
 

- 
 

190.493 
241.166.490 

 
 

V. REZULTATUL REPORTAT       

Sold C 76  -  - 

Sold D 77 16 103.384.386  103.384.386 

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR      

Sold C 78 3 95.437.422  122.814.274 

Sold D 79  -  - 

Repartizarea profitului 80 3 -  - 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 
61+64+65-66+67+76-77+78-79-80) 81 

 
413.631.925 

 
467.094.130 

 
 
Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate de către Conducerea Societăţii în data 
de 9 martie 2009 şi completate în data de 27 martie 2009. 
 
 

 
     
Ioan Cuzman   Ştefan Doba 
Preşedinte - Director General     Director Economic 
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la 31 decembrie 

2008 
 la 31 decembrie 

2007 

     
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ* –TOTAL 

(rd. 02 la 11) 01 
 

124.521.972 
  

182.966.786 

1. Venituri din imobilizări financiare  02 79.565.545  62.000.540 
2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt  03 -  - 
3. Venituri din creanţe imobilizate 04 -  - 
4. Venituri din investiţii financiare cedate*  05 19.224.303  73.230.681 
5. Venituri din lucrări executate şi servicii prestate  06 -  - 
6. Venituri din provizioane, creanţe reactivate  
       şi debitori diverşi  07 

 
19.225.892 

  
40.989.924 

7. Venituri din diferenţe de curs valutar  08 99.167  3.397 
8. Venituri din dobânzi  09 6.056.633  6.126.617 
9. Venituri din producţia imobilizată  10 -  - 
10. Alte venituri din activitatea curentă  11 350.432  615.627 

     

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ** –TOTAL 
(rd.13 la 20) 12 

 
27.859.803 

  
52.193.118 

11. Pierderi aferente creanţelor  
         legate de participaţii  13 

 
- 

  
- 

12. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate  14 9.215.803  24.301.153 
13. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar  15 1.939  33.350 
14. Cheltuieli privind dobânzile  16 2  48 
15. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 17 2.657.610  2.830.851 
16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate  18 29.009  30.816 
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanţe  
        şi debitori diverşi  19 

 
688.951 

  
13.030.957 

18. Alte cheltuieli din activitatea curentă  
         (rd. 21+22+23+26+27) 20 

 
15.266.489 

  
11.965.943 

a. Cheltuieli cu materiale 21 175.899  160.369 
b. Cheltuieli privind energia şi apa  22 156.731  124.042 
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25) 23 11.944.142  8.986.870 
c1. salarii  24 10.121.047  7.372.343 
c2. cheltuieli privind asigurările  
         şi protecţia socială  25 

 
1.823.095 

  
1.614.527 

d. Cheltuieli privind prestaţiile externe  26 2.831.576  2.529.869 
e. Cheltuieli cu alte impozite,  
       taxe şi vărsăminte asimilate  27 

 
158.141 

  
164.793 

     

C. REZULTATUL CURENT 
-profit (rd.01-12) 
-pierdere (rd.12-01) 

28 
29 

 
 

96.662.169 
- 

  
 

130.773.668 
- 

     

D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ  30 
 

- 
  

- 
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la 31 decembrie 

2008 
 la 31 decembrie 

2007 

     

     

E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ  31 
 

- 
 

- 

     

F. REZULTATUL EXTRAORDINAR 
-profit (rd. 30-31) 
-pierdere (rd. 31-30) 

 
 

32 
33 

 
 

- 
- 

  
 

- 
- 

19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30) 34 

 
124.521.972 

  
182.966.786 

20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31) 35 

 
27.859.803 

  
52.193.118 

     
G. REZULTATUL BRUT 
-profit (rd. 34-35) 
-pierdere (rd. 35-34) 

 
36 
37 

 
96.662.169 

  
130.773.668 

21. IMPOZIT PE PROFIT   
   

- cheltuieli cu impozitul pe profit  38 
 

1.224.747 
  

7.959.394 

22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în 
elementele de mai sus  39 

 
- 

  
- 

     
H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 
 
-profit (rd. 36-38-39) 
-pierdere (rd.37+38+39) sau (rd.38+39-36) 

 
 

40 
41 

 
 

   95.437.422 

  
 

122.814.274 

 
*Veniturile din activitatea curentă sunt prezentate mai detaliat în Nota 13 Structura venitului 

brut (pag 48). 
** Cheltuielile din activitatea curentă sunt prezentate mai detaliat în Nota 14 Structura 
cheltuielilor (pag 49). 
 
Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate de către Conducerea Societăţii în data 
de 9 martie 2009 şi completate în data de 27 martie 2009. 
 
 
 
 
     

Ioan Cuzman   Ştefan Doba 
Preşedinte - Director General     Director Economic 
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     Anul încheiat la    Anul încheiat la  

Nr.  Nr.   31 decembrie     31 decembrie   

crt. Denumirea indicatorului rd. Nota 2008  2007 

A 
Fluxuri de trezorerie din activităţi de 
exploatare      

+ Încasări de la clienţi 01                 610.949                  170.368  

- Plăţi către furnizori şi angajaţi 02          (16.666.416)          (13.575.648) 

- Dobânzi plătite 03                          -                             -    

- Impozitul pe profit plătit 04  (4.740.049)  (4.970.112) 

 Trezorerie neta din activităţi de exploatare 05         (20.795.516)         (18.375.392) 

B Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie      

- 
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni şi 
imobilizări financiare 06  

          
(80.325.426)  

          
(79.648.515) 

- 
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări 
corporale 07                (240.567)                (426.296) 

+ 
Încasări din vânzarea de acţiuni şi imobilizări 
financiare 

 
08 

           
 52.143.447  

           
 83.383.615  

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 09                     48.240   
                   

203.330  

+ Dobânzi încasate 10              8.090.307               3.937.061  

+ Dividende încasate 11            47.110.385             37.842.880  

- Alte plăţi din activitatea de investiţii 12                 (1.939)                 (5.651) 

+ Alte încasări din activitatea de investiţii 13                 4.717                 3.397 

 Trezorerie neta din activităţi de investiţie 14            26.829.164             45.289.821  

C Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare      

+ Încasări din emisiunea de acţiuni 15                          -                             -    

+ Încasări din împrumuturi pe termen lung 16                          -                             -    

- Dividende plătite 17          (30.366.905)          (26.404.715) 

 Trezorerie neta din activităţi de finanţare 18          (30.366.905)          (26.404.715) 

 Creşterea netă a trezoreriei şi a      

 echivalentelor de trezorerie 19          (24.333.257)   509.714 

 Trezorerie şi echivalente de trezorerie      

 la începutul exerciţiului financiar 20 15           48.281.627             47.771.913  

 Trezorerie şi echivalente de trezorerie la       

 sfârşitul exerciţiului financiar 21 15 23.948.370  48.281.627 

 
Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate de către Conducerea Societăţii în data 
de 9 martie 2009 şi completate în data de 27 martie 2009. 
 
 
     
Ioan Cuzman   Ştefan Doba 
Preşedinte - Director General     Director Economic 
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Situaţia modificărilor capitalului propriu la 31 decembrie 2008 

ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU 

  
01 ianuarie 

2008 

CREŞTERI REDUCERI  
31 decembrie  

2008 
 
Nota 

Total, din care: 
Prin 

transfer 
Total, din care: 

Prin 
transfer 

        
Capital subscris  54.884.927 -  -  54.884.927 
Prime de capital  - -  -  - 

Rezerve din reevaluarea  16 5.315.884 10.557  (65.983) (65.983) 5.260.458 
Rezerve legale 
Rezerve constituite din ajustările pentru  
pierderi de valoare a imobilizărilor 
financiare                                       Sold D 
Rezerve statutare sau contractuale 

16 10.976.985 
 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
- 
 

(110.705.896) 
- 

 10.976.985 
 
 

(110.705.896) 
- 

Rezerve reprezentând surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare   

 
16 

 
190.493 

 
65.984 

 
65.983 

 
- 

  
256.477 

Alte rezerve  16 376.295.953 85.627.845 84.394.825 (1.017.860)  460.905.938 
Acţiuni proprii  - -  -  - 

Rezultatul reportat  
reprezentând profitul  
nerepartizat sau pierderea 
neacoperită 

Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
  

- 
 

- 
  

- 
  

- 

Rezultatul reportat provenit  
din adoptarea pentru prima  
dată a IAS mai puţin 
IAS 29 

Sold C 
 
Sold D 

16 5.437.415 -  - - 5.437.415 
       

 - -  -  - 
       

Rezultatul reportat   
provenit din  

corectarea erorilor 
contabile 

Sold C 
 

Sold D 

 - -  - - - 
       

 
- -  -  - 

Rezultatul reportat provenit   
din trecerea la aplicarea  
Reglementărilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a 
a CEE 

 
Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
       

 
16 (108.821.801) -  -  (108.821.801) 
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ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU (continuare) 

  
01 ianuarie 

2008 

CREŞTERI REDUCERI  
31 decembrie  

2008 
 
Nota 

Total, din care: Prin transfer Total, din care: 
Prin 

transfer 

 
 

 
      

Rezultatul exerciţiului  
financiar 
 
 
 Repartizarea profitului 
 

Sold C 
 
Sold D 
 
 
 

3 
 
 
 

122.814.274 95.437.422 - (122.814.274) (84.394.825) 95.437.422 - 

3 - - - - - -  
       

Total capitaluri proprii  467.094.130 181.141.808 84.460.808 (234.604.013) (84.460.808) 413.631.925 
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Situaţia modificărilor capitalului propriu la 31 decembrie 2007 
 

ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU 

  
01 ianuarie 

2007 

CREŞTERI REDUCERI  
31 decembrie  

2007 
 
Nota 

Total, din care: 
Prin 

transfer 
Total, din 

care: 
Prin 

transfer 

        

Capital subscris  54.884.927 -  -  54.884.927 

Prime de capital  - -  -  - 
Rezerve din reevaluarea  16 5.428.971 21.540  (134.627) (134.627) 5.315.884 
Rezerve legale 
Rezerve constituite din ajustările pentru  
pierderi de valoare a imobilizărilor financiare 
Rezerve statutare sau contractuale 

16 10.976.985 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

 10.976.985 
 

- 
- 

Rezerve reprezentând surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare   

 
16 

 
55.866 

 
134.627 

 
134.627 

 
- 

  
190.493 

Alte rezerve  16 328.443.769 49.429.670 49.177.272 (1.577.486)  376.295.953 
Acţiuni proprii  - -  -  - 

Rezultatul reportat  
reprezentând profitul  
nerepartizat sau pierderea 
neacoperită 

Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
       

Rezultatul reportat provenit  
din adoptarea pentru prima  
dată a IAS mai puţin 
IAS 29 

Sold C 
 
Sold D 

 5.437.415 -  - - 5.437.415 
  -  -  - 

 - -  -  - 

       

Rezultatul reportat   
provenit din  

corectarea erorilor 
contabile 

Sold C 
 

Sold D 

 - -  - - - 
       

 - -  -  - 

Rezultatul reportat provenit   
din trecerea la aplicarea  
Reglementărilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a 
a CEE 

Sold C 
 
Sold D 

 - -  - - - 
       

16 (108.821.801) - - -  (108.821.801) 
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ELEMENT AL CAPITALULUI 
PROPRIU (continuare) 

  
1 ianuarie 

2007 

CREŞTERI REDUCERI  
31 decembrie  

2007 
 
Nota 

Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

Total, din care: 
Prin 

transfer 

 
 

 
      

Rezultatul exerciţiului  
financiar 

 
 
 Repartizarea profitului 
 

Sold C 
 

Sold D 
 
 
 

3 
 

 
 

83.146.783 122.814.274 - (83.146.783) (49.177.272) 122.814.274 - 

3 (1.038.554)   1.038.554 - -  
       

Total capitaluri proprii  378.514.361 172.400.111 49.311.899 (83.820.342) (49.311.899) 467.094.130 

 
 

Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate de către Conducerea Societăţii în data de 9 martie 2009 şi completate în data de 
27 martie 2009. 
 
 
 
 
         

Ioan Cuzman      Ştefan Doba 
Preşedinte - Director General        Director Economic 
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1. ACTIVE IMOBILIZATE 

 
 

a) VALORI BRUTE 
 
  1 ianuarie      31 decembrie 
Imobilizări necorporale  2008  Creşteri  Reduceri  2008 
 
Cheltuieli de constituire 
şi de dezvoltare  72.431  -  -  72.431  
Alte imobilizări  362.718  44.649  2.982  404.385 
Avansuri şi imobilizări 
necorporale în curs  33.001  1.060  34.061  - 
          
 
Total valoare brută  468.150  45.709  37.043  476.816 
 
 
Imobilizări corporale 
 
Terenuri   53.300  -  -  53.300   
Construcţii  7.821.131  6.327  -  7.827.458 
Instalaţii tehnice şi maşini  2.399.227  180.305  301.327  2.278.205 
Alte instalaţii şi utilaje  467.131  50.899  6.435  511.595 
Avansuri şi imobilizări 
corporale în curs  36.185  96.125  132.310  - 
 
Total valoare brută  10.776.974  333.656  440.072  10.670.558 
 
 
Imobilizările corporale au fost reevaluate la data de 31 decembrie 2003, în conformitate cu HG 
nr. 1553/18.12.2003. 
La data de 31 decembrie 2006, în baza Deciziei interne nr. 420/18.12.2006 a fost reevaluată 
grupa „Construcţii”.  
 
 
  1 ianuarie      31 decembrie 
Imobilizări financiare  2008  Creşteri  Reduceri  2008 
 
Titluri deţinute ca imobilizări 562.693.475  155.569.851  13.531.063  704.732.263 
(Nota 11)                             
Alte creanţe  -      -  -  - 
 
Total valoare brută  562.693.475    155.569.851  13.531.063  704.732.263 

 
TOTAL  
ACTIVE IMOBILIZATE  573.938.599    155.949.216      14.008.178  715.879.637 
 
 
 



SIF BANAT-CRIŞANA 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 
încheiate la 31 decembrie 2008   

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 

16 

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 
 
b) AJUSTĂRI DE VALOARE (AMORTIZĂRI ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE 
VALOARE) 
    Amortizări 
       înregistrate  
  1 ianuarie  în cursul  Reduceri  31 decembrie 
Imobilizări necorporale  2008  exerciţiului  sau reluări  2008 
 
Cheltuieli de constituire 
   şi de dezvoltare  72.431  -  -  72.431 
Alte imobilizări  345.735  21.594  2.982  364.347 
 
Total amortizare  418.166  21.594  2.982  436.778 
 
Imobilizări corporale  
Terenuri   -  -  -  - 
Construcţii  2.028.349  167.150  -  2.195.499 
Instalaţii tehnice şi maşini  1.703.834  202.774  299.967  1.606.641 
Alte instalaţii şi utilaje  368.630  31.387  6.435  393.582 
 
Total amortizare  4.100.813  401.311  306.402  4.195.722 
 
 
   Ajustări pentru 
         depreciere 
  1 ianuarie  în cursul  Reduceri  31 decembrie 
Imobilizări financiare  2008  exerciţiului  sau reluări  2008 
 
Titluri deţinute ca 
mobilizări   102.147.293  111.968.125  13.435.774  200.679.644 
Alte creanţe  -  -  -  - 
Total depreciere  102.147.293  111.968.125  13.435.774  200.679.644   
 
TOTAL AJUSTĂRI 
DE VALOARE  106.666.272  112.391.030  13.745.158  205.312.144 
 
Pentru amortizarea activelor imobilizate a fost utilizată metoda de amortizare lineară.           

Ajustările pentru pierderi de valoare aferente titlurilor deţinute ca imobilizări financiare la data 
de 1 ianuarie 2008, în sumă de 102.147.293 lei sunt rezultatul aplicării Reglementărilor 
contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE şi a înregistrării pierderii de valoare stabilită la 31 
decembrie 2007 ca diferenţă între valoarea contabilă mai mare şi valoarea justă determinată 
conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004.  
Suma de 111.968.125 lei înregistrată la ajustări pentru depreciere în cursul exerciţiului, 
reprezintă: 
- ajustările pentru pierderea de valoare aferente titlurilor imobilizate în sumă de 110.705.896 
lei, rezultate la 31 decembrie 2008, ca urmare a evaluării portofoliului la valoarea justă şi a 
stabilirii diferenţelor în minus între valoarea contabilă şi valoarea justă. Valoarea ajustărilor a 
fost recunoscută la rezerve în cadrul capitalurilor proprii, în conformitate cu tratamentul 
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contabil  alternativ permis, ca urmare a modificării Ordinului CNVM nr. 75/2005 prin Ordinul nr. 
11/2009, începând cu exerciţiul financiar 2008. 
 
Dacă titlurile de participare ar fi fost evaluate la preţul ultimei tranzacţii ar fi rezultat o ajustare 
suplimentară pentru deprecierea de valoare în sumă de 25.812.257 lei. (completare introdusă în 
data de 27.03.2009) 
- deprecierea stabilită la 31 decembrie 2007 în sumă de 1.262.229 lei, aferentă acţiunilor 
speculative, reclasificate la imobilizări financiare, la 31 decembrie 2008.  
Reducerile sau reluările de ajustări în sumă de 13.435.773 lei au fost recunoscute la venituri 
din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare şi includ anularea ajustărilor aferente 

titlurilor  
ieşite din portofoliu şi reluarea ajustărilor ca urmare a evaluării portofoliului la valoarea justă la 
31 decembrie 2008, pentru titlurile la care valoarea justă a crescut. Aceste ajustări au fost 
constituite în perioadele anterioare pe seama contului de rezultate. 
   
c) VALOAREA CONTABILĂ NETĂ A IMOBILIZĂRILOR LA 31 decembrie 2008 
     Ajustări pentru 

  Valoare   pierderea de  Valoare netă 
  brută  Amortizare  valoare  contabilă 

 
Imobilizări necorporale  476.816  436.778  -  40.038 
Imobilizări corporale  10.670.558  4.195.722  -  6.474.836 
Imobilizări financiare  704.732.263  -  200.679.644  504.052.619 
 
Total  715.879.637  4.632.500  200.679.644  510.567.493 
 
 

2.  PROVIZIOANE 

 Denumirea 
Provizionului 

  1 ianuarie 
2008 

Transferuri 31 decembrie 
 2008  în cont din cont 

 
Provizioane pentru impozite 

  
 (a) 53.202.539 175.724 145.299 53.232.964 

Provizioane pentru litigii       (b) 3.912.930 - - 3.912.930 
Alte provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli 

 
(c) 4.806.580 50.270 4.806.580 50.270 

      

 
Total 

 
61.922.049 225.994 4.951.879 57.196.164 

 
a Provizioane pentru impozite în sumă de 53.232.964 lei reprezintă impozitul pe profit de 

plătit în viitor.   
Componentele mai importante ale provizioanelor pentru impozite cu efect fiscal temporar sunt 
prezentate în următorul tabel: 
  31 decembrie  31 decembrie 
Provizioane pentru impozitul aferent   2008  2007 
- rezervelor din valoarea titlurilor  49.057.702  49.016.719 
- rezervelor din reevaluare  1.001.991  1.012.549 
- rezervelor din facilităţi fiscale  3.173.271  3.173.271 
 
Total provizioane pentru impozitul pe profit  53.232.964  53.202.539 
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2.  PROVIZIOANE (continuare) 
 
b Provizioanele pentru litigii în suma de 3.912.930 lei reprezintă contravaloarea titlurilor 

deţinute iniţial de către Societate în SC Celrom SA Drobeta Turnu Severin şi care au fost 
primite de către Societate de la AVAS (APAPS) Bucureşti în urma unui proces de cesiune. 
Societatea are deschisă o acţiune juridică împotriva AVAS ca urmare a constatării nulităţii 
absolute a contractului de cesiune a acţiunilor în sumă de 3.912.930 lei la SC Celrom SA 
Drobeta Turnu Severin, încheiat între AVAS şi Societate. (Nota 20) 
 

c    Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli în sumă de 50.270 lei reprezintă cheltuieli 
pentru auditarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2008. 

 
3.   REPARTIZAREA PROFITULUI  
 

 31 decembrie 
2008 

 31 decembrie 
2007 

    
PROFIT NET DE REPARTIZAT 95.437.422  122.814.274 
Destinaţii:    

1. Pentru constituire rezerve legale -  - 

2. Pentru rezerve statutare sau contractuale -  - 
3. Rezerve constituite ca surse proprii de finanţare -  - 
4. Alte rezerve sau repartizări prevăzute de lege -  - 
5. Pentru acoperirea pierderii contabile din 
      anii precedenţi  

-  - 

6. Pentru dividende  -  - 
7. Repartizări pentru fond de risc -  - 
8. Repartizări cu destinaţie specială -  - 
9. Alte repartizări -  - 

Total profit repartizat  (149.365.315) 
 

- 
  

- 

PROFIT NEREPARTIZAT (pănă la data AGA) 
 

95.437.422 
  

122.814.274 

 
 
În data de 24 aprilie 2008 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat repartizarea 
profitului net al anului 2007 pe următoarele destinaţii:  
 
 
Repartizarea profitului: 

 
2007 

  
 122.814.274 

1. Pentru constituire rezerve legale - 

2. Rezerve constituite ca surse proprii de finanţare 84.394.825 
3. Pentru dividende  38.419.449 
  

Total profit repartizat  (149.365.315) 
 

122.814.274 

 
 



SIF BANAT-CRIŞANA 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 
încheiate la 31 decembrie 2008   

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel) 

19 

3.   REPARTIZAREA PROFITULUI (continuare) 
 
 
Consiliul de administraţie propune următoarea repartizare a profitului în sumă de 95.437.422 
lei, aferent exerciţiului financiar 2008: 
 

- suma de 78.971.944 lei  la alte rezerve, pentru surse proprii de finanţare utilizabile în 
viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor; 

- suma de 16.465.478 lei  pentru dividende, reprezentând 0,030 lei brut pentru o 
acţiune. Dividendele se cuvin acţionarilor care vor deţine acţiuni la data de înregistrare 
aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 

 
 
4.   ANALIZA REZULTATULUI ACTIVITĂŢII CURENTE (EXPLOATARE) 

 
INDICATORI 

 

 
 
 

31 decembrie 
 2008 

  
 
 

31 decembrie  
2007 

Venituri din imobilizări financiare    1 
 

79.565.545 
  

62.000.540 
Venituri din investiţii pe termen scurt  2 -  - 
Venituri din creanţe imobilizate  3 -  - 
Venituri din investiţii financiare cedate  4 19.224.303  73.230.681  
Venituri din lucrări executate şi servicii 
prestate  5 

-  - 

Venituri din creanţe reactivate şi debitori 
diverşi  6 

-  - 

Venituri din provizioane  7 19.225.892  40.989.924 
Venituri din diferenţe de curs valutar 8 99.167  3.397 
Venituri din dobânzi  9 6.056.633  6.126.617  
Venituri din producţia imobilizată, corp şi      
Necorporale 10 

 
- 

  
- 

Alte venituri din activitatea curentă (rd.12 la 
18) 11 

 
350.432 

  
615.627 

- din studii şi cercetări  
- din redevenţe, locaţii şi chirii  
- din alte activităţi diverse  
- din subvenţii  
- din alte venituri 
- din sconturi obţinute  
- din alte venituri financiare  
 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 

- 
92.668 

- 
- 

257.753 
- 

11 
 

 - 
71.543 

- 
- 

291.720 
- 

252.364 
 

VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ  (rd. 
01 la 11) 

19 
 

124.521.972 
  

182.966.786 

 
Pierderi aferente creanţelor legate de 
participări  

 
20 

 
- 

  
- 

Cheltuieli privind investiţiile financiare 
cedate  

21 9.215.803  24.301.153 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar  22 1.939  33.350 
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INDICATORI 

 

 
 
 

31 decembrie 
 2008 

  
 
 

31 decembrie  
2007 

Cheltuieli privind dobânzile  23 2  48 
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile  24 2.657.610  2.830.851 
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate  25 29.009  30.816 
Pierderi din creanţe şi debitori diverşi  26 3.569  59.141 
Cheltuieli cu provizioanele şi amortizări  27 685.382  12.971.816 
 
Alte cheltuieli din activitatea curentă  (rd. 
29+30+31+34+47) 

 
28 

 
15.266.489 

  
11.965.943 

- cu materiale  
- cu energia şi apa  
- cu personalul (rd. 32+33) 

     -salarii 
     -asigurări şi protecţie socială  

- cu prestaţiile externe (rd. 35 la 46) 
     -întreţinere şi reparaţii  
     -redevenţe, locaţii şi chirii  
     -prime de asigurare  
     -studii şi cercetări  
     -protocol, reclamă, publicitate  
     -transport bunuri şi persoane  
     -deplasări, detaşări, transferări  
     -poştă şi telecomunicaţii  
     -alte servicii executate de terţi  
     -alte cheltuieli  

-cheltuieli privind sconturile 
acordate 

     -alte cheltuieli financiare       
- cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate  

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

 
45 
46 

 

47 

175.899 
156.731 

11.944.142 
10.121.047 

1.823.095 
2.831.576 

57.030 
51.074 
48.093 

- 
281.354 

488 
152.115 
420.966 
558.135 
169.992 

- 
- 

1.092.329 
 

158.141 

 160.369 
124.042 

8.986.870 
7.372.343 
1.614.527 
2.529.869 

99.965 
29.754 
38.972 

- 
226.295 

2.513 
107.134 
221.067 
335.950 
234.576 

- 
- 

1.233.643 
 

164.793 

CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ  (rd. 
20 la 28) 48 

 
27.859.803 

  
52.193.118 

PROFIT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 19-
48) 49 

 
96.662.169 

  
   130.773.668 

 
 

Veniturile şi cheltuielile cu pondere în total sunt detaliate şi explicate în Notele 13 Structura 
venitului brut şi 14 Structura cheltuielilor.  
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5.   SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR 
 

 
 
CREANŢE 

 
31 decembrie 

2008 

 
TERMEN DE LICHIDITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

Avansuri acordate furnizorilor şi 
clienţii neîncasaţi 

 
1.153 1.153 - 

Debitori din majorări de capital a) 760.705 760.705 - 
Debitori pentru dividende 
neîncasate 

b) 
4.544.962 1.233.852 3.311.110 

Debitori diverşi c) 4.786.260 4.186.260 600.000 
Penalităţi aferente dividendelor    
     Neîncasate 

 
d) 158.156  158.156 

Depozite bancare si obligatiuni  e) 32.230.339 32.230.339  
Impozit pe profit de recuperat  230.880 230.880  
Ajustări pentru deprecierea   
 creanţelor – debitori diverşi  

 
f) (4.069.266) - (4.069.266) 

TOTAL   38.643.189 38.643.189 - 

 

a Debitorii din majorări de capital, în sumă de 760.705 lei, reprezintă sume virate în cursul 
anului 2008 de către SIF Banat Crişana pentru majorări de capital la societăţile aflate în 
portofoliu (Prebet Aiud şi Ramira Baia Mare) care până la data raportării nu şi-au definitivat 
înregistrarea modificărilor la Registrul Comerţului din judeţele de reşedinţă. (Sold la 
31.12.2007: 5.480.076 lei) 

b Debitori din dividende neîncasate în suma de 4.544.962 lei includ dividende de încasat  
aferente anilor precedenţi în sumă de 3.311.110 lei şi dividende de încasat pentru anul 
2007 în suma de 1.233.852 lei. (2007: 5.684.885 lei) 

c Debitori diverşi în suma de 4.786.260 lei cuprind în principal o societate (APAPS Bucureşti 
cu suma de 3.913.033 lei) cu care există litigiu pe rol privind participaţiile (2007: 5.293.344 
lei). 

d Penalităţile aferente dividendelor neîncasate în sumă de 158.156 lei reprezintă penalităţi 
imputate debitorilor SIF pentru dividende neîncasate. (2007: 164.406 lei)  

e Depozite bancare şi obligaţiuni în sumă de 32.230.339 lei reprezintă valoarea depozitelor 
bancare, a obligaţiunilor corporative şi emise de municipalităţi, cu scadenţă mai mică de un 
an, deţinute de SIF Banat Crişana, înregistrate în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 75/2005 
modificat prin Ordinul nr. 11/2009. (2007: 82.977.943 lei). 

f Ajustările pentru deprecierea creanţelor în sumă totală de 4.069.266 lei (2007: 4.840.597 
lei) au fost constituite pentru:   
- dividendele de încasat din anii precedenţi în suma de 3.311.110 lei şi penalităţile 

aferente dividendelor neîncasate în sumă de 158.156 lei,    
- contravaloarea obligaţiunilor emise de societatea Vest Metal Oradea neîncasată la 

scadenţă în sumă de 600.000 lei. 
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5.   SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR (continuare) 
 
 

CREANŢE 
 31 decembrie 

2007 

TERMEN DE LICHIDITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

Avansuri acordate furnizorilor şi 
clienţii neîncasaţi 

 
25.874 25.874 - 

Debitori din majorări de capital a) 5.480.076 5.480.076 - 
Debitori pentru dividende 
neîncasate 

b) 
5.684.885 1.908.694 3.776.191 

Debitori diverşi c) 5.293.344 4.393.344 900.000 
Penalităţi aferente dividendelor    
     Neîncasate 

 
d) 164.406  164.406 

Depozite bancare si obligatiuni  e) 82.977.943 82.977.943  
Ajustări pentru deprecierea   
 creanţelor – debitori diverşi  

 
f) (4.840.597) - (4.840.597) 

TOTAL   94.785.931 94.785.931 - 

     
 
  

DATORII 

 

 

31 decembrie 
2008 

TERMEN DE EXIGIBILITATE 

 
Sub 1 an 

 
Între 1-5 ani 

Peste 5 
ani 

       
Furnizori  117.239 117.239 - - 
Datorii cu personalul şi  
    asigurările sociale 

 
321.972 321.972 - - 

Alte impozite şi taxe g) 67.024 67.024 - - 
Dividende de plată către   
     Acţionari 

 
h) 45.370.108 45.370.108 - - 

Creditori diverşi i) 284.138 284.138 - - 
Vărsăminte de efectuat pentru 
imobilizări financiare 

 
j) 35.628.110 - 35.628.110 - 

 
Total 

 
81.788.591 46.160.481 35.628.110 - 

 
 

g Alte impozite şi taxe în suma de 67.024 lei reprezintă în principal impozit pe salarii în 
valoare de 61.842 lei aferent lunii decembrie 2008 (2007: 3.357.556 lei).  

h Dividendele de plată către acţionari în suma de 45.370.108 lei reprezintă dividende de 
plată aferente anului 2007 şi restante din anii precedenţi a căror plată este în curs de 
derulare. (2007: 37.317.565 lei) 

i Creditorii diverşi în sumă de 284.138 lei (2007: 34.102 lei) cuprind în principal suma 
încasată de la societatea Mioriţa Satu Mare, reprezentând contravaloarea acţiunilor 
răscumpărate şi care reprezintă contravaloarea a 12,35% din capitalul social, diferenţa de 
8,52% făcând obiectul unui litigiu. Decontarea finală a tranzacţiei urmând a se efectua la 
finalizarea litigiului. 
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j Vărsămintele de efectuat pentru imobilizări financiare în sumă de 35.628.110 lei (2007: 0) 
reprezintă subscrieri la majorarea capitalului social la două societăţi (Central Petroşani SA şi 
Calipso Oradea) sume care urmează a fi virate într-o perioadă de maxim trei ani. 

 
 

5.   SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR (continuare) 
 
 

DATORII 
 

 

31 decembrie 
2007 

TERMEN DE EXIGIBILITATE 

 
Sub 1 an 

 
Între 1-5 ani 

Peste 
5 ani 

       
Furnizori  103.663 103.663 - - 
Datorii cu personalul şi  
    asigurările sociale 

 
417.278 417.278 - - 

Alte impozite şi taxe g) 3.357.556 3.357.556 - - 
Dividende de plată către   
     Acţionari 

 
h) 37.317.565 37.317.565 - - 

Creditori diverşi i) 34.102 34.102 - - 

 
Total 

 
41.230.164 41.230.164 - - 

 
 

6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 
 
6.1. Informaţii generale 

 
Aceste situaţii financiare sunt în responsabilitatea conducerii Societăţii şi au fost întocmite în 
conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor 
Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare aprobate prin Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale 
a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, modificat de Ordinul nr. 11/2009 şi care se aplică împreună 
cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 (republicată şi modificată). 
 
Situaţiile financiare au fost întocmite la costul istoric. Valoarea imobilizărilor corporale a fost 
corectată prin reevaluarea activelor corporale înregistrată conform reglementărilor româneşti 
de contabilitate. Valoarea imobilizărilor financiare a fost diminuată cu ajustările pentru 
pierderea de valoare.  
 
Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 privind aprobarea 
„Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene 
aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare”), modificat prin Ordinul CNVM nr. 11/2009, prevede întocmirea situaţiilor 
financiare pe baza costului istoric. 
 
6.2. Principiile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare 

 
Situaţiile financiare prezente sunt întocmite cu respectarea principiilor contabile, conform 
contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt 
recunoscute atunci când se produc şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile 
financiare ale perioadelor aferente. 
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 

 
Principiile contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale sunt: 
 

 Principiul continuităţii activităţii – presupune că Societatea îşi va continua în mod normal 
funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii 
sau fără reducerea semnificativă a acesteia; 

 

 Principiul permanenţei metodelor – presupune aplicarea aceloraşi reguli şi norme privind 
evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi de pasiv, 
precum şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile; 

 

 Principiul prudenţei – valoarea oricărui element este determinată luând în calcul: 
a) numai profiturile recunoscute până la data întocmirii situaţiilor financiare; 
b) obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul 

perioadei de raportare încheiate sau pe parcursul unui exerciţiu anterior, chiar dacă 
asemenea obligaţii sau pierderi apar între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; 

c) toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este profit sau 
pierdere; 

 

 Principiul independenţei exerciţiului – presupune că toate veniturile şi cheltuielile 
corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea să fie luate în 
considerare, indiferent de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor; 

 

 Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv – presupune determinarea 
separată a valorii aferente fiecărui element individual de activ sau de pasiv; 

 

 Principiul intangibilităţii – bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă 
cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent; 

 

 Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate 
cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile; 

 

 Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – informaţiile prezentate în 
situaţiile financiare anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi 
tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică; 

 

 Principiul pragului de semnificaţie – orice element care are o valoare semnificativă 
trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare anuale. Elementele cu valori 
nesemnificative care au aceeaşi natură sau cu funcţii similare trebuie însumate, nefiind 
necesară prezentarea lor separată. 

 
 

6.3. Politici contabile  
 
Moneda de prezentare 
 
Toate cifrele sunt prezentate in lei. 
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Folosirea estimărilor 
Pentru întocmirea în conformitate cu Ordinul 75/2005 modificat prin Ordinul nr. 11/2009, a 
prezentelor situaţii financiare, precum şi obţinerea unor informaţii care nu întotdeauna sunt 
disponibile direct din conturile Societăţii, conducerea Societăţii a făcut estimări pe baza celor 
mai bune informaţii disponibile. Deşi aceste estimări individuale prezintă un oarecare grad de 
incertitudine, efectul general al acestuia asupra situaţiilor financiare este considerat ca fiind 
nesemnificativ.  
 
Continuitatea activităţii 
Natura activităţii societăţii şi rezultatul politicilor economice curente implementate în condiţii 
real operaţionale, fac posibilă apariţia unor variaţii în ceea ce priveşte intrările de numerar 
viitoare. Administratorii cred că Societatea va putea să-şi continue activitatea pe baza 
principiului continuităţii activităţii în viitorul anticipat şi  prin urmare situaţiile financiare au 
fost întocmite pe baza acestui principiu. 
 
Conversia tranzacţiilor în monedă străină 
Tranzacţiile Societăţii în monede străine sunt înregistrate la cursurile de schimb din data 
tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină 
şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monede străine, sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere al anului în curs.  
 
Pentru operaţiunile efectuate în valute străine a fost luat în considerare cursul oficial al leului 
în vigoare la data efectuării operaţiunii.  
 
Profitul sau pierderea rezultat/ă din schimb valutar apărut/ă din regularizări şi translatări ale 
elementelor exprimate în valută a fost înregistrat/ă în contul de profit şi pierdere. 
 
Moneda românească –Leul- este convertibil în afara teritoriului României. La 31 decembrie 
2008, principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 2,8342 lei pentru 1 USD (2007: 
2,4564 ) şi  3,9852 lei pentru 1 EURO (2007: 3,6102)  
 
Creanţe  
Creanţele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce au fost efectuate ajustările 
de valoare pentru creanţe incerte. Pentru debitorii incerţi s-a efectuat o estimare bazată pe 
analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanţului contabil. Pentru creanţele 
incerte sunt efectuate ajustări de valoare la data la care sunt identificate prin constituirea şi 
înregistrarea ajustărilor pentru depreciere. 
 
Alte creanţe  
Acestea sunt înregistrate la valoarea estimată a fi recuperată. 
 
Imobilizări corporale şi necorporale 
Fiecare mijloc fix cu un cost de achiziţie ce depăşeşte 1.800 lei şi o durată de viaţă estimată de 

peste un an, se capitalizează. Mijloacele fixe cu un cost mai mic de 1.800 lei se înregistrează pe 
cheltuială. 
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
1. Cost 

 
Imobilizările corporale au fost prezentate iniţial la cost de achiziţie. Ulterior, imobilizările 
corporale au fost reevaluate în baza unor hotărâri de guvern, prin indexarea costului istoric cu 
indicii prevăzuţi de Hotărârile de Guvern şi pe baza evaluărilor efectuate de către evaluator 
acreditat de ANEVAR.  
 
Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale este reflectat în debitul sau 
în creditul contului „Rezerve din reevaluare“, după caz.  
 
Cu toate acestea, majorarea constatată din reevaluare se recunoaşte ca venit în măsura în care 
aceasta compensează o descreştere din reevaluarea aceluiaşi activ, recunoscută anterior ca o 
cheltuială. 
 
În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca rezultat al unei reevaluări, 
această diminuare se recunoaşte ca o cheltuială. Cu toate acestea, o diminuare rezultată din 
reevaluare se scade direct din orice surplus din reevaluare corespunzător, în măsura în care 
diminuarea nu depăşeşte valoarea înregistrată anterior ca surplus din reevaluare pentru acelaşi 
activ. 
 
Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat în rezerve atunci când 
acest surplus este realizat şi impozitat. 
 
Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale a fost ajustată în funcţie de rezultatele reevaluării, 
iar surplusul a fost creditat în rezervele din reevaluare din capitalurile proprii. 
 
Cheltuielile cu reparaţiile capitale sunt capitalizate, în condiţiile în care acestea prelungesc 
durata de funcţionare a mijlocului fix sau conduc la o creştere semnificativă a capacităţii 
acestuia de a genera venituri. Costurile de întreţinere, reparaţii şi îmbunătăţirile minore sunt 
trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate. 
 
Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanţ 
împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultat/ă dintr-o 
asemenea operaţiune s-a determinat ca diferenţă între suma obţinută şi valoarea contabilă 
netă şi sunt incluse în rezultatul exerciţiului. 
 
În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este mai mare decât valoarea sa recuperabilă 
estimată, valoarea sa contabilă este redusă la valoarea recuperabilă estimată. 
 
2. Amortizare 

 
Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă 
estimată a activelor, după cum urmează: 
     Ani 

 
Clădiri şi construcţii speciale 10 - 50 
Instalaţii tehnice şi maşini  3 - 30 
Mobilier, aparatura birotică, alte imobilizări   3 - 20 
 
Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viaţă nelimitată.  
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 

 
Societatea a verificat valoarea de înregistrare a activelor, active care nu pot fi înregistrate la o 
valoare care să depăşească valoarea lor recuperabilă. Mijloacele fixe deţinute şi utilizate de 
societate sunt analizate din perspectiva diminuării valorii acestora ori de câte ori au loc 
evenimente care indică posibilitatea de nerecuperare a valorii contabile a unui activ din 
fluxurile de numerar viitoare.  În cazurile în care fluxurile de numerar viitoare estimate sunt 
insuficiente pentru a acoperi valoarea contabilă a activului, trebuie aplicată o corecţie care să 
reflecte pierderea de valoare a mijloacelor fixe. 
 
Deprecierea activelor financiare 
La data bilanţului, dacă se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare sunt 
efectuate ajustări pentru pierderea de valoare astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai 
mică valoare atribuibilă la data bilanţului. 
 
Ordinul CNVM nr. 75/2005 modificat prin Ordinul nr. 11/2009, prevede tratamentul contabil 
alternativ de recunoaştere a ajustărilor pentru pierderea de valoare a tilurilor imobilizate 
respectiv în contul de profit şi pierdere sau în capitalurile proprii. Începând cu exerciţiul 
financiar 2008, Societatea a hotărât aplicarea tratamentului contabil de a recunoaşte ajustările 
pentru pierderea de valoare în capitalurile proprii.   
 
Evaluarea la valorile minime nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru 
care au fost făcute ajustările respective. 
 
Stocuri 
Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Costul se 
determină prin metoda primului intrat primul ieşit (FIFO) pentru toate tipurile de stocuri. 
Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza preţului de vânzare practicat în cursul normal al 
activităţii din care se scad costurile necesare pentru finalizare şi costurile de vânzare. 
 
Imobilizări necorporale 
Un activ necorporal este recunoscut dacă, şi numai dacă se estimează că beneficiile economice 
viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obţinute de către societate şi costul activului poate 
fi evaluat în mod real. 
 
Cheltuielile de achiziţionare a patentelor, mărcilor înregistrate şi licenţelor sunt capitalizate şi 
amortizate pe baza metodei liniare în funcţie de duratele lor de viaţă, de până la 5 ani. 
 
Cheltuiala cu brevetele, mărcile şi licenţele achiziţionate este capitalizată şi amortizată 
folosind metoda liniară pe durata de viaţă utilă a acestora. Imobilizările necorporale nu sunt 
reevaluate.   
 
Valoarea contabilă a fiecărui activ necorporal este verificată anual şi ajustată din perspectiva 
deprecierii permanente acolo unde se consideră că acest lucru este necesar. 

 
Portofoliul de instrumente financiare include: 
- imobilizări financiare  
- investiţii financiare pe termen scurt  
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Imobilizări financiare 
Imobilizările financiare cuprind: titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca imobilizări şi 
alte creanţe imobilizate. 
 
Titlurile şi alte instrumente deţinute ca imobilizări includ: titluri de participare deţinute ca 
active financiare disponibile pentru vânzare, titluri deţinute la fonduri închise de investiţii, 
obligaţiuni emise de municipalităţi, societăţi financiar-bancare şi de stat cu scadenţă mai mare 
de un an. 
 
Alte creanţe cuprinde depozitele bancare.  
 
Evaluarea imobilizărilor financiare  
- la data intrării  în entitate activele financiare imobilizate se evaluează la  costul de achiziţie 
- la data ieşirii din entitate se evaluează la valoarea de intrare utilizând metoda costului 

mediu ponderat 
- la închiderea exerciţiului financiar se compară valoarea de intrare cu valoarea stabilită pe 

baza inventarierii, denumită valoare de inventar. Diferenţele constatate în minus între 
valoarea de inventar şi valoarea contabilă se înregistrează pe seama ajustărilor pentru 
depreciere sau pierdere de valoare. Diferenţele constatate în plus între valoarea de 
inventar şi valoarea contabilă nu se înregistrează în contabilitate. 

 
Pentru titlurile de participare valoarea de inventar sau valoarea justă se stabileşte în baza 
prevederilor Regulamentului CNVM nr. 15/2004.    
Astfel în cazul titlurilor cotate, valoarea justă este calculată pe baza preţului mediu ponderat al 
cotaţiei bursiere calculat pe ultimele 3 luni calendaristice. 
 
În cazul titlurilor necotate, valoarea justă se stabileşte utilizând raportările financiare periodice 
ale emitenţilor solicitate de Ministerul Finanţelor, ponderat în funcţie de control, aşa cum este 
specificat în Regulamentul CNVM nr 15/2004. Excepţie de la această prevedere fac titlurile  
necotate deţinute la societăţile bancare, a căror valoare justă este determinată prin aplicarea 
procentului din capitalul social, deţinut de societatea de investiţii financiare, la valoarea 
capitalului propriu cuprinsă în raportările transmise la BNR. 

 
Societatea a ales evaluarea titlurilor deţinute ca imobilizări financiare conform Regulamentului 
CNVM nr. 15/2004, pentru că este o metodă general acceptată, utilizată în raportările transmise 
către CNVM şi investitori, în calculul săptămânal, lunar şi anual al activului net. Societatea 
consideră că valoarea titlurilor de participare prezentată investitorilor nu poate fi stabilită prin 
metode diferite.(completare introdusă în data de 27.03.2009) 
 
Câştigurile sau pierderile din tranzacţionarea activelor financiare imobilizate sunt recunoscute 
în Contul de Profit şi Pierderi la momentul tranzacţionării.  
 
La data bilanţului, dacă un activ financiar deţinut la titluri imobilizate este considerat ca fiind 
depreciat, pierderea de valoare va fi inclusă, începând cu anul financiar 2008, la rezerve în 
cadrul capitalurilor proprii, tratament contabil alternativ permis, prevăzut de Ordinului  CNVM 
nr. 75/2005 modificat prin Ordinul nr. 11/2009.   
 
Dobânda câştigată din deţinerea acestor titluri este înregistrată ca venit din dobânzi, iar 
dividendele de primit devin venituri din dividende. 
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
În cazul societăţilor cotate, toate achiziţiile şi vânzările de titluri care implică decontarea într-o 
anume perioadă, stabilită conform reglementărilor sau convenţiei de piaţă sunt recunoscute la 
data înregistrării tranzacţiei la Bursa de Valori.  
În cazul societăţilor necotate achiziţiile de titluri sunt recunoscute la data înregistrării la 
Registrul Comerţului, iar vânzările la data decontării tranzacţiei. 
 
Conducerea Societăţii hotărăşte modul în care se va face clasificarea imobilizărilor  financiare 
la momentul achiziţiei. 
 
Investiţiile financiare pe termen scurt cuprind acţiunile achiziţionate în vederea realizării unui 
profit într-un termen scurt. 
 
Evaluarea investiţiilor financiare pe termen scurt: 
- la data intrării în entitate se evaluează la costul de achiziţie 
- la data ieşirii din entitate se evaluează la valoarea de intrare utilizând metoda costului 

mediu ponderat 
- la închiderea exerciţiului financiar pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active 

circulante, cu ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflectă ajustări pentru pierdere 
de valoare. Diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă 
nu se înregistrează în contabilitate. 

 
Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la 
inventariere, la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la 
costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.  
 
Datorii     
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.  
 
Numerar şi echivalente de numerar 
Numerarul şi echivalentele de numerar în valută sunt evidenţiate în bilanţ la cursul de schimb 
comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data închiderii exerciţiului financiar.  
 
Diferenţele de curs valutar rezultate se înregistrează pe venituri sau cheltuieli din diferenţe de 
curs valutar, după caz.  
 
Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în 
casă, depozite la vedere la bănci, acreditive deschise la bănci, împrumuturi nete în cont curent 
(descoperiri de cont), avansurile de trezorerie precum şi investiţii financiare pe termen scurt.  
În bilanţ, împrumuturile nete în cont curent (descoperit de cont) se includ în “Sume datorate 
instituţiilor de credit” în cadrul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de un an.  
 
Echivalent de numerar sunt considerate investiţiile pe termen scurt, cu grad înalt de lichiditate, 
care pot fi uşor transformate în numerar. 
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Venituri din tranzacţii 
Toate achiziţiile şi vânzările de titluri care implică decontarea într-o anume perioadă, stabilită 
conform reglementărilor sau convenţiei de piaţă, sunt recunoscute la data decontării 
tranzacţiei  
la Bursa de Valori în cazul societăţilor cotate şi la data înregistrării la Registrul Comerţului, în 
cazul societăţilor necotate. 
 
Veniturile din tranzacţionarea titlurilor de participare sunt recunoscute la valoarea brută 
(valoarea tranzacţiei), iar cele rezultate din tranzacţii cu investiţii financiare pe termen scurt 
sunt evidenţiate pe bază netă (diferenţa între valoarea de vânzare şi cost). 
 
Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile 
Veniturile cu dobânzile sunt recunoscute periodic (lunar), în mod proporţional, pe măsura 
generării venitului, în Contul de Profit şi Pierdere pentru toate instrumentele financiare. 
Veniturile din dobânzi includ venituri fixe din investiţii financiare şi titluri comerciale, precum 
şi reduceri şi premii aferente titlurilor de trezorerie.  
 
Pentru veniturile din dobânzi a căror încasare a devenit incertă se evidenţiază distinct pe 
cheltuieli, ajustarea pentru depreciere sau pierdere de valoare. Diminuarea sau anularea 
ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează prin reluarea la venituri în 
cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora.  
 
Cheltuieli din comisioane bancare  
Cheltuielile din comisioanele bancare sunt înregistrate în momentul apariţiei lor. Comisioanele 
rezultate din negocierea sau participarea la negocierea unei tranzacţii, cum ar fi contractarea 
de împrumuturi, acţiuni sau alte titluri de valoare, achiziţionarea sau vânzarea afacerii, sunt 
recunoscute la data încheierii tranzacţiei. 
 
Alte venituri şi cheltuieli din activitatea curentă  
Alte venituri şi cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariţiei lor. 
 
Veniturile din investiţii financiare includ:  
- Veniturile din dividende care sunt înregistrate atunci când se stabileşte dreptul de încasare 

de către acţionari şi pe valorile prezentate de companii în situaţiile financiare; 
- Veniturile din titlurile imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social de către 

societăţile din portofoliu prin încorporarea rezervelor din profit net sau primelor de 
emisiune sunt înregistrate la valoarea nominală, astfel: 

- în cazul titlurilor deţinute la societăţi închise, în momentul operării majorării 
capitalului social la Registrul Comerţului; 

- în cazult titlurilor deţinute la societăţi cotate pe piaţa reglementată, în momentul 
operării modificărilor în Registrul Bursei.   

 
 Profitul pe acţiune 

Profitul de bază pe acţiune este calculat prin împărţirea profitului atribuibil acţionarilor comuni 
la numărul mediu ponderat de acţiuni aferent perioadei. 
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Pensii şi alte beneficii după pensionare 
În cursul normal al activităţii, Compania plăteşte contribuţii la bugetul statului pentru asigurări 
sociale, fondul de şomaj şi fondul de sănătate în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare în cursul anului, calculate la salariile brute. Valoarea acestor contribuţii se înregistrează  
în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă în care se înregistrează şi cheltuielile cu  
salariile. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai planului de pensii al statului român. Societatea 
reţine şi virează la fondurile de pensii private, sumele cu care angajaţii s-au înscris la un plan 
de pensii facultative.  Societatea nu operează pensii sau beneficii după pensionare şi, deci, nu 
are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să 
ofere beneficii suplimentare angajaţilor.  
 
Provizioane  
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau 
implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o 
ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare 
credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. 
 
Dividende de distribuit 
Dividendele declarate înaintea datei bilanţului sunt înregistrate ca obligaţii la data bilanţului 
contabil. Dividendele propuse sau declarate după data bilanţului nu sunt înregistrate ca 
obligaţie dar sunt evidenţiate în notele situaţiilor financiare. 
 
Instrumente financiare 
Instrumentele financiare înregistrate în bilanţ includ numerarul şi echivalentele acestuia, 
creanţele şi datoriile comerciale, investiţiile financiare şi anumite alte active şi datorii pe 
termen lung. Metodele particulare de recunoaştere adoptate sunt prezentate în politicile 
contabile individuale asociate fiecărui element. 
 
Societatea este supusă unui risc de credit datorat investiţiilor financiare, creanţelor sale 
comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe. Pentru toate plasamentele noi sunt obţinute în mod 
normal referinţe privind bonitatea. 
 
Valoarea reală a instrumentelor financiare reprezintă suma pentru care un instrument poate fi 
schimbat între părţi aflate în cunoştinţă de cauză şi care sunt dispuse să încheie o tranzacţie la 
un preţ determinat obiectiv. Aceasta reprezintă o aproximare generală a valorii şi este posibil 
să nu se realizeze niciodată. 

 
Societatea este supusă unor fluctuaţii a numeroase variabile economice, după cum urmează: 
 
(a) Cursul de schimb al RON faţă de monedele străine; 
(b) Ratele dobânzilor care influenţează activele şi datoriile financiare; 
(c) Devalorizarea/aprecierea puterii de cumpărare a RON. 
 

Numerarul şi echivalentul de numerar, creanţele şi alte active circulante, furnizorii, alte 
obligaţii şi preliminări, datoriile şi împrumuturile se reflectă în situaţiile financiare la valoarea 
reală ca urmare a scadenţei mici a acestor instrumente.  
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6.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Evidenţierea titlurilor deţinute la societăţile din portofoliu se face pe baza costului istoric 
diminuat cu ajustările pentru pierderea de valoare calculate ca diferenţă între valoarea 
contabilă şi valoarea justă, aşa cum prevede Ordinul nr. 75/2005 modificat prin Ordinul nr. 
11/2009. În cazul titlurilor imobilizate valoarea justă se stabileşte conform Regulamentului nr. 
15/2004. Acest regulament prevede ca în cazul titlurilor cotate deţinute ca imobilizări, 
valoarea justă este calculată pe baza preţului mediu ponderat al preţului la bursă calculat pe 
ultimele 3 luni  
calendaristice, iar în cazul titlurilor necotate valoarea justă este calculată pe baza activului net 
ponderat în funcţie de deţinere.  
 
În cazul titlurilor deţinute în scop speculativ valoarea justă o reprezintă valoarea de cotaţie din 
ultima zi de tranzacţionare, conform Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 
75/2005 modificat prin Ordinul nr. 11/2009.      
 
Compensări şi tranzacţii de barter 
In cursul activităţii sale Societatea efectuează operaţiuni de compensare, regularizarea şi 
schimburi de titluri prin intermediul actelor de cesiune încheiate cu AVAS (FPS) în cadrul 
procesului de privatizare. Tranzacţiile cu aceste titluri cedate sau primite sunt reflectate prin 
intermediul conturilor de rezerve, conform reglementărilor contabile în vigoare. 
 
Impozitul pe profit 
Calculul impozitului pe profit porneşte de la rezultatul contabil, corectat cu elemente 
deductibile şi nedeductibile la care se aplică cote de impozitare aflate în vigoare la data 
calculării impozitului pe profit. 
 
Provizioane pentru impozite  
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului 
de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul. 
 
Provizioanele pentru impozitul pe profit se aplică asupra diferenţelor temporare apărute între 
baza de impozitare a unui activ sau datorie şi valoarea sa contabilă înscrisă în bilanţ. Impozitul 
se calculează la cotele preconizate a se aplica în perioada valorificării activului sau stingerii 
obligaţiei. 
 
Provizioanele pentru impozite se calculează începând cu 1 ianuarie 2006 în baza prevederilor 
Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 
 

În anul 2008 Societatea plăteşte o cotă de impozit pe profit de 16% cotă existentă şi în anul 
2007. 
 

7.     PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE 
 

 
a) Acţiuni 
  31 decembrie  31 decembrie 
   2008  2007 
 
Capital social (numar de actiuni)  548.849.268  548.849.268 
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Capitalul social al SIF Banat Crişana are valoarea de 54.884.926,80 lei fiind divizat în 
548.849.268 acţiuni cu valoarea nominală de 0,1000 lei şi este rezultat din subscrierile directe 
efectuate la capitalul social al SIF, prin transformarea în acţiuni a sumelor cuvenite ca 
dividende  în baza legii nr. 55/1995 şi prin efectul legii 133/1996. La data de 31 decembrie 
2008 numărul acţionarilor era de 5.860.081 (2007:  6.231.848).  
 

Acţiunile emise de SIF Banat Crişana sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti din 
noiembrie 1999. Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor este ţinută de către societatea Depozitarul 
Central S.A. Bucureşti. 
 
Conform actului constitutiv al Societăţii, orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate 
deţine, singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise 
de către societate, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al Societăţii.  
Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de acţionarii care depăşesc 
limita de 1% şi acţionarii sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc această limită în 
termen de trei luni de zile. 
  

La data de 31 decembrie 2008 există un acţionar care deţine singur o cotă a capitalului în 
valoare mai mare de 1%. (2007: 0 persoane).  
 

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2008 a fost următoarea: 
 

  31 decembrie 2008  

 Nr. acţionari Nr. acţiuni  Procent Valoarea (lei) 

Persoane fizice 5.859.511 306.959.327 55,93% 30.695.933 

Persoane juridice 570 241.889.941 44,07% 24.188.994 
 

TOTAL 5.860.081 548.849.268 100,00% 54.884.927 

 
Structura acţionariatului la 31 decembrie 2007 a fost următoarea: 
 

  31 decembrie 2007  

 Nr. acţionari Nr. acţiuni  Procent Valoarea (lei) 

Persoane fizice 6.231.278 304.672.435 55,51% 30.467.244 

Persoane juridice 570 244.176.833 44,49% 24.417.683 
 

TOTAL 6.231.848 548.849.268 100,00% 54.884.927 
 
 
 

b) Obligaţiuni 
 
Societatea nu are emise nici un fel de obligaţiuni la data de 31 decembrie 2008 şi 31 
decembrie 2007. 
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8.  INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI 
DE SUPRAVEGHERE 
     
  2008  2007 
 
Cheltuieli cu remuneraţiile personalului  5.534.499  5.126.425     
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială  1.823.095  1.614.527     
Alte cheltuieli privind personalul  186.548  193.988  
Cheltuieli cu stimulente acordate salariaţilor  4.400.000  2.051.930   
şi administratorilor ca urmare a realizării profitului* 
 
TOTAL  11.944.142  8.986.870   
 
*La 31 decembrie 2007 a fost constituit un provizion pentru riscuri şi cheltuieli pentru 
stimulente ce se acordă salariaţilor şi administratorilor ca urmare a realizării profitului pentru 
anul 2007. In cursul anului 2008, după aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2007, 
provizionul a fost reluat la venituri şi totodată suma a fost inclusă la cheltuieli cu stimulente 
acordate salariaţilor şi administratorilor.  
 
Remuneraţia plătită angajaţilor în anii 2008 şi 2007 a fost în sumă de 5.534.499 lei şi respectiv 
5.126.425 lei,  din care: 
    2008    2007 
  Nr. de    Nr. de   
  angajaţi  Salarii  angajaţi  Salarii 
Angajaţi  80  3.546.435  101  3.404.939 
Administratori  7  377.556  7  328.500  
Directori  9  1.610.508  9  1.392.986 
         
 
Total  95*  5.534.499  116*  5.126.425 
 
*Există o persoană care îndeplineşte funcţia de administrator, respectiv de director pe baza 
contractului de mandat. 
 
a) Salarizarea directorilor şi administratorilor 
 
Pe parcursul exerciţiului financiar, nu au fost acordate avansuri şi credite directorilor şi 
administratorilor Societăţii, cu excepţia avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului. 
 
La data de 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007, administratorii aveau încheiate 
contracte de asigurare de răspundere profesională în nume propriu.  
 
Societatea nu are obligaţii contractuale legate de pensii faţă de foştii directori şi administratori 
ai Societăţii. 
 

b) Salariaţi 
 
La 31 decembrie 2008, Societatea avea 96 de angajaţi (2007: 116) din care 89 erau angajaţi 
permanenţi (2007: 109), iar 7 temporari (2007: 7). Numărul mediu de angajaţi în anul 2008 a 
fost de 94 (2007: 105). 
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În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi către instituţii ale statului român în contul 
pensiilor angajaţilor săi. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai planului de pensii al statului 
român. Conform Contractului Colectiv de Muncă şi în baza legii, societatea reţine şi virează 
pensii facultative pentru salariaţii care s-au înscris la Fonduri de Pensii Private. Societatea nu 
operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un fel 
de alte obligaţii referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să ofere beneficii 
suplimentare angajaţilor după pensionare. 
 

 
9.  ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

 
1. Indicatori de lichiditate                                                   2008  
a) Indicatorul lichidităţii curente   

 

   Active curente      =     42.765.059     = 0,91 
   Datorii curente             46.876.269 

 
b) Indicatorul lichidităţii imediate 
 

    Active curente- Stocuri    =    42.761.822  =                                     0,91   
        Datorii curente  46.876.269 

   2007 

a) Indicatorul lichidităţii curente   

 

   Active curente      =           103.313.496     = 2,49 
   Datorii curente            41.569.539 

 
b) Indicatorul lichidităţii imediate 
 

    Active curente- Stocuri    =    103.306.660  =                                     2,49  
        Datorii curente  41.569.539 

 
2. Indicatori de risc – nu este cazul 
 

3. Indicatori de activitate                                                      2008 
 
a) Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi 
 

  Sold mediu clienţi**   x 365 =   13.565.351 x 365    =                                  40 zile 
      Cifra de afaceri*    124.521.972   

 
Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori 

 
    Sold mediu furnizori x 365      =   87.578 x 365    =                               13 zile 
 Achiziţii de bunuri fără servicii        2.533.660 

 
b) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate  
 

     Cifra de afaceri*   =      124..552211..997722    =                                                    0,24  
    Active imobilizate           510.567.493        
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c) Viteza de rotaţie a activelor totale 
 

   Cifra de afaceri*       =      112244..552211..997722    =                                                     0,23  
     Total active  553.332.552      

 
* Prin Cifra de afaceri se înţţelege totalul veniturilor din activitatea curentă. 
** Soldul mediu clienţi conţine şi debitorii (Nota 5 a) 
 

    2007 
 
a) Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi 
 

  Sold mediu clienţi**   x 365 = 17.360.189 x 365    =                                  35 zile 
      Cifra de afaceri*  182.966.786   

 
Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori 

 
    Sold mediu furnizori x 365      =   68.534 x 365    =                               12 zile 
 Achiziţii de bunuri fără servicii         2.034.609 

 
b) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate  
 

     Cifra de afaceri *   =    182.966.786  =                                                    0,39  
    Active imobilizate         467.272.327        

 
c) Viteza de rotaţie a activelor totale 
 

   Cifra de afaceri*       =    182.966.786  =                                                     0,32  
     Total active  570.585.823      

 
* Prin Cifra de afaceri se înţţelege totalul veniturilor din activitatea curentă. 
** Soldul mediu clienţi conţine şi debitorii (Nota 5 a) 
 
4. Indicatori de profitabilitate                                                                      2008 
  
a) Rentabilitatea capitalului angajat 
 

Profitul înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit  = 96.662.169 =                23,37%           
                        Capitalul angajat***                                 413.631.925        

      
   2007 
 
a) Rentabilitatea capitalului angajat 
 

Profitul înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit  = 130.773.668 =                28,0%           
                        Capitalul angajat***                                 467.094.130        

 
 
*** Capitalul angajat reprezintă capitalul propriu al societăţii 
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5. Indicatori privind rezultatul pe acţiune 
 
a) Rezultatul pe acţiune 
 
Rezultatul pe acţiune de bază este calculat prin împărţirea profitului net atribuibil acţionarilor 
la numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie pe parcursul anului, mai puţin 
acţiunile răscumpărate de către Societate în cursul anului. Nu au existat acţiuni ordinare 
potenţial diluante pe parcursul anului. 

  

   2008  2007 
 
Profitul net atribuibil acţionarilor (lei)                               95.437.422  122.814.274   
Media ponderata a acţiunilor  
   ordinare existente în timpul anului  548.849.268  548.849.268 
 
Profit per acţiune – de baza (în lei per acţiune)  0,17  0,22   
 
 
b) Raportul dintre preţul pe piaţă al acţiunii şi rezultatul pe acţiune 
 
  2008  2007 
 
Preţul mediu pe piaţă al acţiunii (lei) (i)  1,6701  3,3376    
Profit pe acţiune (lei) (ii)  0,1739  0,2237     
 
Raportul dintre preţul pe piaţă al 
   acţiunii şi rezultatul pe acţiune (i)/(ii)  9,60  14,92   
 

 
10.  ALTE INFORMAŢII 

 
a) Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii 
 
Societatea de Investiţii Financiare Banat–Crişana a fost înfiinţată în baza Legii nr. 133/1996 
prin reorganizarea şi transformarea Fondului Proprietăţii Private Banat-Crişana şi este o 
societate comercială pe acţiuni ce funcţionează în baza Legii 31/1990 şi a Legii nr. 297/2004.  
 
SIF Banat–Crişana are sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A, judeţul Arad, cod 310158, tel: 
0257.234.167, Fax: 0257.250.165. Numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului 
este: J02/1898/1992, iar Codul Unic de Înregistrare fiscală este: 2761040 
 
Societatea de depozitare a SIF-ului începând cu luna iulie 2005, este ING Bank NV Amsterdam 
sucursala Bucureşti, iar societatea de prestări servicii de registru este Depozitarul Central SA 
Bucureşti. 

 
Obiectul de activitate al societăţii este:  
 
- efectuarea de investiţii financiare în vederea maximizării valorii propriilor acţiuni în 

conformitate cu reglementările în vigoare; 
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- gestionarea portofoliului de investiţii şi exercitarea tuturor drepturilor asociate                   
instrumentelor în care se investeşte; 

 
- alte activităţi auxiliare şi adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.  

 
 
b) Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţile asociate sau cu alte entităţi în 

care se deţin participaţii  
 
La data de 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007 Conducerea Societăţii a clasificat toate 
titlurile activităţii de portofoliu ca imobilizări financiare (active financiare disponibile pentru 
vânzare) şi investiţii financiare pe termen scurt (active financiare deţinute în scopul 
tranzacţionării). Astfel, având în vedere obiectul de activitate al societăţii, la data de 
31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007 Societatea nu are în portofoliu investiţii în entităţi 
care pot să fie clasificate ca filiale, entităţi asociate sau entităţi în care se deţin participaţii 
strategice. 
 
Totuşi, în scopul motivării managementului companiilor în care Societatea deţine acţiuni, 
pentru a obţine performanţe financiare îmbunătăţite, Societatea a încheiat contracte de 
management cu societăţile în care are participare semnificativă.  
 
 
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de 

activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină 
 
Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data 
tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină 
şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la 
sfârşitul anului, la rata oficială a Băncii Naţionale a României, existentă la data bilanţului. 
 
 

d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit 
 
Profitul fiscal aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 
2007 este prezentat mai jos: 
  31 decembrie  31 decembrie 
  2008  2007 
Profit contabil  96.662.169  130.773.668 
Cheltuieli nedeductibile  10.795.300  23.018.498 
Venituri neimpozabile  (98.791.448)   (103.242.827) 
Alte deduceri fiscale   -   - 
Profit fiscal  8.666.021  50.549.339 
Rata de impozitare  16%  16% 
Impozit pe profit curent  1.386.563  8.087.894 
Alte facilităţi  (161.816)   (128.500) 
Impozit pe profit curent datorat  1.224.747  7.959.394 
 

 
Rata de impozitare a profitului în anul 2008 este de 16% (2007: 16%). Aproximativ 64% 
(2007: 34%) din cifra de afaceri a Societăţii provine din imobilizări financiare (dividende şi 
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majorări de capital social din rezerve din profitul net sau prime de emisiune) venituri care sunt 
neimpozabile, şi 15% reprezintă venituri din investiţii financiare cedate (2007: 40%).  
 

e) Cifra de afaceri pe segmente de activităţi şi pe pieţe geografice  
 
Cifra de afaceri include veniturile totale din activitatea curentă. Ponderea cea mai importantă 
în totalul veniturilor o deţin veniturile din imobilizări financiare şi din investiţii financiare 
cedate. 
 
f) Evenimente ulterioare bilanţului  
 
Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei de 31 decembrie 2008 şi 31 
decembrie 2007.  
 
g) Venituri înregistrate în avans 
 
  31 decembrie  31 decembrie  
  2008  2007 
  
  715.788  339.375     
 
 
Veniturile în avans la 31 decembrie 2008 includ: 
- sume încasate din lichidarea de societăţi comerciale din portofoliu, la care procedura de 

lichidare nu a fost finalizată; 
- contravaloarea contractelor de vânzare directă de acţiuni ale unor firme necotate. Conform 

contractelor de vânzare directă, venitul este recunoscut în contul de profit şi pierdere când 
suma este încasată.  
 

h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing  
 
La data de 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007, Societatea nu derula contracte de 
leasing operaţional sau financiar. 

 
i) Leasingul financiar – nu este cazul 
 
j) Onorariile plătite auditorilor 
 
Societatea a încheiat un contract de audit financiar în anul 2007 pentru auditarea situaţiilor 
financiare aferente anului 2007 şi 2008. Suma totală achitată în cursul anului 2008 aferentă 
acestui contract a fost de 140.524 lei. 
 

k) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenţă 
 
La data de 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007 societatea nu avea înregistrate efecte 
comerciale. 
 
l) Sume de rambursat pentru datorii 
 
La data de 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007 societatea nu avea datorii de rambursat. 
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m) Datorii probabile şi angajamente acordate 
 
Contracte pentru achiziţii de investiţii în imobilizări corporale şi financiare 

 La data de 31 decembrie 2008 nu existau imobilizări necorporale şi corporale în curs de 
execuţie (31 decembrie 2007: 69.186).  

 La data de 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007 Societatea nu avea contracte de 
achiziţii de materii prime, materiale şi piese de schimb. 

 La data de 31 decembrie 2008 Societatea avea încheiate contracte pentru cumpărarea 
de imobilizări financiare pentru care s-au făcut plăţi în avans în suma de 760.705 lei 
(2007: 5.480.076 lei ) cuprinse în soldul de la 31 decembrie 2008 (Nota 5). 

 La data de 31 decembrie 2008, Societatea avea încheiate contracte de subscriere la 
capitalul social la două companii, în sumă totală de 35.628.110 lei (2007: 0 lei) (Nota 5). 

 
n) Angajamente primite 
 
La data de 31 decembrie 2008 nu existau angajamente primite. 
 
o) Active sau datorii care au legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ - 
nu este cazul 
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11.  SITUAŢIA PORTOFOLIULUI 
La data de 31 decembrie 2008 structura portofoliul Societăţii era următoarea: 

 
Denumire 

Valoare 
contabilă de 

achiziţie 

Valoarea de 
piaţă sau de 
rambursare 

Diferenţe 

± 
         

I Imobilizări financiare    

A Valori mobiliare admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacţionare; 461.496.399 646.753.060 185.256.661 

B Valori mobiliare neadmise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
sau pe un sistem alternativ de 
tranzacţionare; 239.977.106 394.081.096 154.103.990 

C Instrumente de credit emise de 
Administraţia Publică Centrală; - - - 

D Instrumente de credit emise de 
Administraţia Publică Locală; 60.214 60.214 - 

E Obligaţiuni ale societăţilor comerciale ale 
căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 2.698.544 2.698.544 - 

F Acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor 
comerciale închise ale căror valori 
mobiliare nu sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată - - - 

G Alte active sau instrumente financiare 500.000 378.597 (121.403) 

I Total imobilizări financiare 704.732.263* 1.043.971.511                                                                                                                                                                                                            339.239.248 

 
II 

 
Investiţiii financiare pe termen scurt 

   

A Valori mobiliare admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacţionare;        2.493.148 1.492.700 (1.000.448) 

II Total investiţii financiare pe termen scurt 2.493.148** 1.492.700                                                                                                                                                                                                            (1.000.448) 

III Obligatiuni corporative şi municipale cu 
scadenţă mai mică de un an înregistrate 
la creanţe 3.584.425 3.584.425  

 Total portofoliu I+II+III 710.809.836 1.049.048.636                                                                                                                                                                                                            338.238.800 
 

 
* Poziţia bilanţieră „total imobilizări financiare” include valorile mobiliare disponibile pentru 
vânzare, prezentate la valoarea contabilă sau de achiziţie diminuată cu ajustarea pentru 
pierderea de valoare stabilită la 31 decembrie 2008, în sumă totală de 200.679.644 lei 
provenită din înregistrarea pierderii de valoare stabilită ca diferenţă între valoarea contabilă 
mai mare şi valoarea justă determinată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 (Nota 1). 
Dacă titlurile de participare ar fi fost evaluate la preţul ultimei tranzacţii ar fi rezultat o ajustare 
suplimentară pentru deprecierea de valoare în sumă de 25.812.257 lei. (completare introdusă în 
data de 27.03.2009) 
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** Poziţia bilanţieră „alte investiţii financiare pe termen scurt” include valorile mobiliare 
deţinute pentru tranzacţionare prezentate la valoarea de achiziţie. Ajustarea negativă pentru 
pierderea de valoare la 31 decembrie 2008 a fost în sumă de 1.092.328 lei. 

 
La data de 31 decembrie 2008 structura portofoliului în funcţie de deţineri în capitalul social al 
societăţilor din portofoliul SIF Banat-Crişana: 

% de deţinere  Număr de 

societăţi 

Valoarea contabilă Pondere în total 

portofoliul 

peste 50% 34 206.644.112 29,35% 

între 20-50% 75 62.472.312 8,87% 

sub 20% 230 434.850.230 61,78% 

Total 339 703.966.654             100,00 

 

La data de 31 decembrie 2007 structura portofoliul Societăţii era următoarea: 

 
Denumire 

Valoare 
contabilă de 

achiziţie 

Valoarea de 
piaţă sau de 
rambursare 

Diferenţe 

± 
         

I Imobilizări financiare    

A Valori mobiliare admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacţionare; 349.699.136 1.618.889.139 1.269.190.03 

B Valori mobiliare neadmise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacţionare; 207.178.619 327.702.153 120.523.534 

C Instrumente de credit emise de 
Administraţia Publică Centrală; - - - 

D Instrumente de credit emise de 
Administraţia Publică Locală; 150.626 150.626 - 

E Obligaţiuni ale societăţilor comerciale ale 
căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 5.165.094 5.165.094 - 

F Acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor 
comerciale închise ale căror valori 
mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată - - - 

G Alte active sau instrumente financiare 500.000 814.410 314.410 

I Total imobilizări financiare 562.693.475* 1.952.721.422                                                                                                                                                                                                            1.390.027.947 

 
II 

 
Investiţiii financiare pe termen scurt 

   

A Valori mobiliare admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacţionare;        9.540.018 11.218.569 1.678.551 

II Total investiţii financiare pe termen scurt 9.540.018** 11.218.569                                                                                                                                                                                                            1.678.551 

III Obligatiuni municipale cu scadenţă mai 
mică de un an înregistrate la creanţe 20.000 20.000  

 Total portofoliu I+II+III 572.253.493 1.963.959.991                                                                                                                                                                                                            1.391.706.498 
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* Poziţia bilanţieră „total imobilizări financiare” include valorile mobiliare disponibile pentru 
vânzare, prezentate la valoarea contabilă sau de achiziţie diminuată cu ajustarea pentru 
pierderea de valoare stabilită la 31 decembrie 2007, în sumă totală de 102.147.293 lei 
provenită din înregistrarea pierderii de valoare stabilită ca diferenţă între valoarea contabilă 
mai mare şi valoarea justă determinată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004. (Nota 1). 
 
** Poziţia bilanţieră „alte investiţii financiare pe termen scurt” include valorile mobiliare 
deţinute pentru tranzacţionare prezentate la valoarea de achiziţie. Ajustarea negativă pentru 
pierderea de valoare la 31 decembrie 2007 a fost în sumă de 1.262.239 lei. 

 
In conformitate cu legislaţia în vigoare serviciile de depozitare a activelor deţinute de către 
Societate au fost asigurate de către ING Bank NV Amsterdam sucursala Bucureşti.  
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12.  DEPOZITE BANCARE 
 
La data de 31 decembrie 2008 Societatea avea următoarele depozite bancare: 
 

DENUMIRE 
VALOAREA 

DEPOZITULUI 
VALOAREA 
DOBÂNZII 

 
PONDERE 
ÎN TOTAL 

DOBÂNDĂ 

DATA 

BANCA SIMBOL CONT 
SCADENŢA 

<60 zile 
SCADENŢA 

>60 zile 
% VALOARE CONSTITUIRII SCADENŢEI 

ALPHA BANK RON 500,000  23.25 10,828.77 1.32 28/11/2008 14/01/2009 
ALPHA BANK RON 670,000  24.00 14,978.63 1.82 28/11/2008 27/01/2009 
ALPHA BANK RON 1,050,000  24.00 18,641.10 2.26 05/12/2008 04/02/2009 
BCR RON  200,000 14.00 5,522.22 0.67 22/10/2008 07/01/2009 
BCR RON  1,000,000 12.30 40,316.67 4.90 05/09/2008 11/01/2009 
BCR RON 900,000  19.00 9,500.00 1.15 12/12/2008 11/01/2009 
BCR RON  250,000 14.00 6,902.78 0.84 22/10/2008 21/01/2009 
BCR RON 1,270,000  19.00 6,702.78 0.81 22/12/2008 22/01/2009 
BCR RON  1,000,000 12.00 39,333.33 4.78 05/09/2008 08/02/2009 
BRD RON 540,000  19.00 2,565.00 0.31 23/12/2008 22/01/2009 

BRD RON  1,000,000 9.50 79,430.56 9.65 06/03/2008 05/03/2009 
BRD RON  1,000,000 9.50 79,430.56 9.65 06/03/2008 05/03/2009 
BRD RON  500,000 9.50 39,715.28 4.82 06/03/2008 05/03/2009 
BRD RON  5,000,000 20.00 55,555.56 6.75 12/12/2008 11/05/2009 
BRD RON  1,650,000 19.00 17,416.67 2.12 12/12/2008 11/06/2009 
ING BANK RON 190,000  12.00 570.00 0.07 23/12/2008 05/01/2009 
PROCREDIT BANK RON  691,800 13.70 17,916.67 2.18 24/10/2008 22/01/2009 
PROCREDIT BANK RON  560,785 11.25 35,260.32 4.28 11/06/2008 12/04/2009 
TRANSILVANIA RON 1,600,000  19.50 12,133.33 1.47 18/12/2008 07/01/2009 
TRANSILVANIA RON 200,000  17.25 4,216.67 0.51 18/11/2008 08/01/2009 

TRANSILVANIA RON 500,000  20.00 6,111.11 0.74 10/12/2008 11/01/2009 
TRANSILVANIA RON  100,000 17.25 2,108.33 0.26 18/11/2008 22/01/2009 
TRANSILVANIA RON 100,000  20.00 1,666.67 0.20 02/12/2008 22/01/2009 
TRANSILVANIA RON 1,000,000  20.00 12,222.22 1.48 10/12/2008 22/01/2009 
TRANSILVANIA RON  200,000 20.00 4,111.11 0.50 25/11/2008 08/02/2009 
TRANSILVANIA RON  600,000 20.00 12,333.33 1.50 25/11/2008 23/02/2009 
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DENUMIRE 

 

 
VALOAREA 

DEPOZITULUI 
 

VALOAREA 
DOBÂNZII 

PONDERE 
ÎN TOTAL 

DOBÂNDĂ DATA 

BANCA SIMBOL CONT 
SCADENŢA 

<60 zile 
SCADENŢA 

>60 zile 
% VALOARE  CONSTITUIRII SCADENŢEI 

         
TRANSILVANIA RON  1,000,000 9.50 79,430.56 9.65 06/03/2008 05/03/2009 
TRANSILVANIA RON  200,000 20.00 4,111.11 0.50 25/11/2008 08/03/2009 
TRANSILVANIA RON  600,000 20.00 12,333.33 1.50 25/11/2008 23/03/2009 
TRANSILVANIA RON  200,000 20.00 4,111.11 0.50 25/11/2008 08/04/2009 
TRANSILVANIA RON  600,000 20.00 12,333.33 1.50 25/11/2008 23/04/2009 
TRANSILVANIA RON  200,000 20.00 4,111.11 0.50 25/11/2008 07/05/2009 
TRANSILVANIA RON  600,000 20.00 12,333.33 1.50 25/11/2008 21/05/2009 

TOTAL  8,520,000 19,152,585  823,114.67 100   
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12.  DEPOZITE BANCARE (continuare) 

La data de 31 decembrie 2007 Societatea avea următoarele depozite bancare: 

DENUMIRE 
 

VALOAREA 
DEPOZITULUI 

 
VALOAREA 
DOBÂNZII 

 
PONDERE 
ÎN TOTAL 

DOBÂNDA 

 
DATA 

BANCA 
SIMBOL 
CONT 

SCADENŢA 
<60 zile 

SCADENŢA 
>60 zile 

% VALOARE CONSTITUIRII SCADENŢEI 

BANCPOST RON  3.000.000 7,85 8.504,17 0,29% 19/12/07 18/06/08 
BCR RON 122.062  3,25 11,02 0,00% 31/12/07 31/12/07 
BCR RON  150.000 7,50 1.906,25 0,07% 01/11/07 06/01/08 
BCR RON  2.000.000 7,90 154.050,00 5,32% 15/01/07 10/01/08 
BCR RON  2.000.000 7,90 154.050,00 5,32% 15/01/07 10/01/08 
BCR RON  1.000.000 7,90 77.025,00 2,66% 15/01/07 10/01/08 
BCR RON  1.000.000 7,90 77.025,00 2,66% 15/01/07 10/01/08 
BCR RON  1.000.000 7,90 77.025,00 2,66% 15/01/07 10/01/08 
BCR RON  1.000.000 7,90 77.025,00 2,66% 15/01/07 10/01/08 
BCR RON  1.000.000 7,90 77.025,00 2,66% 15/01/07 10/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON  1.000.000 8,00 77.111,11 2,66% 19/01/07 17/01/08 
BCR RON 270.000  8,00 1.026,00 0,04% 14/12/07 23/01/08 
BCR RON  5.000.000 7,75 307.847,22 10,64% 21/03/07 18/03/08 
BCR RON  3.000.000 7,80 8.450,00 0,29% 19/12/07 17/04/08 
BCR RON  7.950.000 7,50 193.781,25 6,70% 06/09/07 04/09/08 
BRD RON  5.500.000 8,00 15.888,89 0,55% 19/12/07 18/05/08 
BRD RON  6.500.000 8,00 18.777,78 0,65% 19/12/07 17/06/08 
BRD RON  1.700.000 7,10 45.933,06 1,59% 17/08/07 14/08/08 
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DENUMIRE  

 
VALOAREA 

DEPOZITULUI 
 

VALOAREA 
DOBÂNZII 

PONDERE 
ÎN TOTAL 

DOBÂNDĂ DATA 

BANCA SIMBOL CONT 
SCADENŢA 

<60 zile 
SCADENŢA 

>60 zile 
% VALOARE  CONSTITUIRII SCADENŢEI 

         
  BRD RON  850.000 7,50 20.895,83 0,72% 05/09/07 03/09/08 
BRD RON  5.200.000 7,50 110.500,00 3,82% 21/09/07 19/09/08 
ING BANK RON 708.735  2,50 196,87 0,01% 28/12/07 02/01/08 
PROCREDIT BANK RON  500.000 8,50 41.102,74 1,42% 13/01/07 10/01/08 
PROCREDIT BANK RON  629.232 8,25 18.018,45 0,62% 20/08/07 19/08/08 
TRANSILVANIA RON 70.000  7,00 108,89 0,00% 24/12/07 02/01/08 
TRANSILVANIA 
TRANSILVANIA 

RON 
RON 

100.000 
500.000  

7,00 
7,00 

252,78 
1.263,89 

0,01% 
0,04% 

19/12/07 
19/12/07 

03/01/08 
06/01/08 

TRANSILVANIA RON 1.500.000  7,00 3.208,33 0,11% 21/12/07 06/01/08 
TRANSILVANIA 
TRANSILVANIA 
TRANSILVANIA 

RON 
RON 
RON 

 
 

 

4.700.000 
3.000.000 
5.000.000 

8,00 
7,50 
7,75 

366.600,00 
91.250,00 

307.847,22 

12,67% 
3,15% 

10,64% 

15/01/07 
08/08/07 
21/03/07 

10/01/08 
04/03/08 
18/03/08 

TRANSILVANIA 
TRANSILVANIA 

RON 
RON  

3.500.000 
3.500.000 

8,00 
8,00 

10.111,11 
10.111,11 

0,35% 
0,35% 

19/12/07 
19/12/07 

17/07/08 
18/08/08 

  
    TOTAL            3.270.797 76.679.232      2.893.706,74 100%   
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13. STRUCTURA VENITULUI BRUT 

  Anul încheiat la  
31 decembrie 

 

Anul încheiat la  
31 decembrie  

  2008  2007 

     
1 Venituri din investiţii financiare

1
 79.565.545  62.000.540 

2 Venituri din investiţii financiare pe 
termen scurt (dobânzi la obligaţiuni – 
titluri de plasament) 

 
- 

  
- 

3 Venituri din creanţe imobilizate -  - 
4 Venituri din investiţii financiare 

cedate
2
 

19.224.303  73.230.681 

5 Venituri din comisioane aferente 
lucrărilor şi serviciilor 

 
- 

  
- 

6 Venituri din diferenţe de curs valutar 99.167  3.397 
7 Venituri din dobânzi 6.056.633  6.126.617 
8 Venituri din creanţe reactivate şi 

debitori diverşi 
-  - 

9 Venituri din producţia imobilizată -  - 
10 Venituri din provizioane

3
 19.225.892  40.989.924 

11 Alte venituri 
- din studii şi cercetări 
- din redevenţe, locaţii şi chirii 
- din alte activităţi diverse 
- din subvenţii  
- din alte venituri 
- din sconturi obţinute 
- din alte venituri financiare 

 
- 

92.668 
- 
- 

257.753 
- 

11 

  
- 

71.543 
- 
- 

291.720 
- 

252.364 
12 Venituri din subvenţii pentru 

evenimente extraordinare şi altele 
asimilate 

 
- 

  
- 

     
13 TOTAL VENITURI  124.521.972  182.966.786 

 
1 Veniturile din investiţii financiare includ veniturile din dividende cuvenite în sumă de 

45.833.354 lei (2007: 38.868.260 lei) şi majorările de capital social din prime de emisiune sau 
rezerve constituite din profit net efectuate de către societăţile din portofoliul SIF în sumă de 
33.732.191 lei (2007: 23.132.280 lei). 

 
2 Veniturile din investiţii financiare cedate cuprind veniturile din imobilizări financiare cedate 

în sumă de 19.062.703 lei (2007: 68.546.492 lei) şi câştigurile din investiţii pe termen scurt 
cedate în sumă de 161.600 lei (2007: 4.684.189 lei). 

  
3 Veniturile din provizioane includ veniturile din ajustări pentru pierderea de valoare a 

imobilizărilor financiare şi deprecierea activelor circulante în sumă totală de 14.419.312 lei 
(2007: 38.794.359 lei) şi venituri din provizioane în sumă de 4.806.580 lei (2007: 2.195.565 
lei) reprezentând reluarea provizioanelor pentru stimulente acordate salariaţilor şi 
administratorilor ca urmare a realizării profitului şi a provizioanelor constituite pentru 
auditarea situaţiilor financiare. 
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14.  STRUCTURA CHELTUIELILOR 

 

Anul încheiat la  Anul încheiat la 
31 decembrie  

2008 
 31 decembrie  

2007 

Pierderi aferente creanţelor legate de participaţii -  - 
Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 9.215.803  24.301.153 

Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
4
 2.657.610  2.830.851 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 1.939  33.350 
Cheltuieli privind dobânzile 2  48 
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate 29.009  30.816 
Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 3.569  59.141 

Cheltuieli cu provizioane şi amortizări
5
 685.382  12.971.816 

Cheltuieli privind prestaţiile externe 
-întreţinere şi reparaţii 
-redevenţe, locaţii şi chirii 
-prime de asigurare 
-studii şi cercetări 
-protocol, reclamă şi publicitate 
-transport bunuri şi persoane 
-deplasări, detaşări, transferări 
-poştă şi telecomunicaţii 

-alte servicii executate de terţi 
-alte cheltuieli 
-cheltuieli privind sconturi acordate 
-alte cheltuieli financiare 

 
57.030 
51.074 
48.093 

- 
281.354 

488 
152.115 
420.966 

558.135 
169.992 

- 
1.092.329 

  
99.965 
29.754 
38.972 

- 
226.295 

2.513 
107.134 
221.067 

335.950 
234.576 

- 
1.233.643 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate 

158.141  164.793 

Alte cheltuieli 
-cheltuieli cu materiale consumabile 
-cheltuieli materiale de natura obiectelor de 
inventar 
-cheltuieli privind materialele nestocate 
-cheltuieli privind energia şi apa 
-cheltuieli cu colaboratorii 
-cheltuieli cu salariile personalului 
-cheltuieli privind asigurările şi protecţia 
socială 

 
92.419 

 
27.172 
56.308 

156.731 
- 

10.121.047 
1.823.095 

  
82.813 

 
25.608 
51.948 

124.042 
- 

7.372.343 
1.614.527 

Cheltuieli privind calamităţi şi evenimente 
extraordinare 

-  - 

Impozitul pe profit 1.224.747  7.959.394 
Alte cheltuieli cu impozite ce nu apar în 
elementele de mai sus 

 
- 

  
- 

TOTAL CHELTUIELI 29.084.550  60.152.512 
 

4 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile cuprind comisioanele datorate societăţii 

depozitare, societăţii de prestări de servicii de registru, comisionul de 0,1% asupra activului 
net datorat la CNVM, societăţii de servicii de investiţii financiare pentru tranzacţiile efectuate, 
onorariu de audit, onorarii pentru executori judecătoreşti şi alte cheltuieli cu comisioane şi 
onorarii.   
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5 Cheltuielile cu provizioane şi amortizări includ cheltuieli privind ajustările pentru pierderea 

de valoare a activelor circulante în sumă de 212.207 lei (2007: 7.745.952 lei), cheltuieli cu 
provizioane în sumă de 50.270 lei (2007: 4.806.580 lei) şi cheltuieli privind amortizarea 
imobilizărilor în sumă de 422.905 lei (2007: 419.284 lei).    
 
15.  NUMERAR ŞI NUMERAR ECHIVALENT 

 
  31 decembrie  31 decembrie  
  2008  2007 
     
Casa şi conturi la bănci 
 
Conturi la bănci  132.678  111.577     
Numerar în casă  9.588  1.655     
Cecuri de încasat   -  -    
Avansuri de trezorerie şi alte valori  10.228  7.580     
  
Total Casa şi conturi la bănci  152.494  120.812   
 
Depozite la bănci  27.672.585  79.950.029     
Certificate de depozit  -  -    
Minus depozite cu scadenţă reziduală     
     mai mare de 3 luni  (8.810.785)   (41.329.232)       
Total depozite bancare lichide (Nota 12)  18.861.800  38.620.797     
 
 
Obligaţiuni şi  titluri  2.440.930  769.599    
Acţiuni speculative  2.493.148  8.770.419     
Minus obligaţiuni şi titluri cu scadenţă reziduală 
     mai mare de 3 luni  -   -     
Total obligaţiuni şi titluri lichide  4.934.078  9.540.018     
     
 
Total numerar şi numerar echivalent  23.948.372  48.281.627     
 
 
La 31 decembrie 2008 nu există restricţii asupra numerarului aflat în conturi la bănci. 
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16.  REZERVE 
 
La data de 31 decembrie 2008, rezervele Societăţii în sumă de 366.693.963 lei (2007: 
392.779.315 lei), precum şi rezultatul reportat în suma de -103.384.386 lei (2007: -
103.384.386 lei) includeau: 

 
31 decembrie 2008 

 
Sume brute 

  
Provizioane 

pentru impozit  

 

Sume nete 
 

A     rezerve legale  
 

10.976.985 
  

- 
 

10.976.985 

B     rezerve constituite din 
ajustările pentru pierderi de 
valoare a titlurilor imobilizate 

 
 

(110.705.896) 

   

(110.705.896) 

C     rezerve din valoarea  
acţiunilor dobândite cu  
titlu gratuit 

 
 

161.124.550 

  
 

(25.779.928) 

 

135.344.622 

D    rezerve reprezentând 
surplus realizat din rezerve din 
reevaluare 

 
 

256.477 
 

  
 

- 

  
 

256.477 
 

E     alte rezerve - constituite 

în urma aplicării Legii 
nr. 133/1996      

 

 
145.486.088 

  

 
(23.277.774) 

  

 
122.208.314 

      
F    alte rezerve – surse  
proprii  

 
186.693.328 

  
- 

  
186.693.328 

G     alte rezerve – facilităţi 
Fiscale 

 
19.832.945 

  
(3.173.271) 

  
16.659.674 

H     rezerve din reevaluarea 
imobilizărilor 

 
6.262.449 

  
(1.001.991) 

 
5.260.458 

I      rezultat reportat (103.384.386)    (103.384.386) 

      

Total 316.542.540  (53.232.964)  263.309.576 

Nota 2 (a) 

16.   
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16. REZERVE (continuare) 
 
31 decembrie 2007 

 
 
 
 
 
 
 

Sume brute 

 
 
 
 
 
 
 

Provizioane 
pentru impozit  

 
 
 
 
 
 
 

Sume nete 

 

A     rezerve legale  
 

10.976.985 
  

- 
 

10.976.985 

B    rezerve constituite din 
ajustările pentru pierderi de 
valoare a titlurilor imobilizate 

 
- 

  
- 

 

- 

C     rezerve din valoarea  
acţiunilor dobândite cu  
titlu gratuit 

 
 

160.868.408 

  
 

(25.738.945) 

 

135.129.463 

D    rezerve reprezentând 
surplus realizat din rezerve 
din reevaluare 

 
 

190.493 
 

  
 

- 

  
 

190.493 
 

E    alte rezerve - constituite 
în urma aplicării Legii 
nr. 133/1996      

 
 

145.486.088 

  
 

(23.277.774) 

  
 

122.208.314 

F     alte rezerve – surse  
proprii  

 
102.298.502 

  
- 

  
102.298.502 

G     alte rezerve – facilităţi 
fiscale 

 
19.832.945 

  
(3.173.271) 

  
16.659.674 

H     rezerve din reevaluarea 
imobilizărilor 

 
6.328.433 

  
(1.012.549) 

 
5.315.884 

I     rezultat reportat 
 

(103.384.386) 
  

- 
  

(103.384.386) 

Total 342.597.468  (53.202.539) 
 

289.394.929 

        Nota 2 (a)  
 

A. Rezervele legale, în sumă de 10.976.985 lei (2007: 10.976.985 lei), sunt constituite în 
concordanţă cu Legea 31/1990 prin alocarea a câte 5% din profitul contabil (calculat conform 
standardelor româneşti de contabilitate) până când fondul de rezervă atinge nivelul de 20% 
din capitalul social. În cursul anului 2006 a fost atins nivelul de 20% din capitalul social.  

 
B. Rezerve constituie din ajustările pentru pierderi de valoare a titlurilor imobilizate în sumă de 
-110.705.896 lei rezultate ca urmare a evaluării portofoliului la valoarea justă la 31 decembrie 
2008 şi a înregistrării pierderii de valoare stabilită ca diferenţa între valoarea contabilă mai 
mare şi valoarea justă determinată conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004, ţinând cont de 
deprecierea deja înregistrată anii anteriori pe rezultate. (2007: 0 lei). 
 
C. Rezerve constituite din valoarea acţiunilor dobândite cu titlu gratuit în sumă de 135.344.622 
lei (2007: 135.129.463 lei) care includ valoarea acţiunilor dobândite în urma majorării de către 
emitenţi a capitalului lor social prin încorporarea unor elemente de capital propriu. Provizionul 
pentru impozitul pe profit aferent acestor rezerve în sumă totală de 25.779.928 lei (2007: 
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25.738.945 lei) a fost dedus din valoarea brută a acestor rezerve în sumă totală de 
161.124.550 lei (2007: 160.868.408 lei) şi a fost calculat cu o cotă de 16%, în vigoare 
începând cu 1 ianuarie 2005. 
 
D. Rezerve surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 256.477 lei (2007: 190.493 
lei) reprezintă rezerva din reevaluare aferentă ieşirilor de imobilizări corporale. 

 
E. Alte rezerve - constituite în urma aplicării Legii nr. 133/1996, în sumă de 122.208.314 lei 
(2007: 122.208.314 lei). Provizionul pentru impozitul pe profit aferent acestor rezerve în sumă 
totală de 23.277.774 lei (2007: 23.277.774 lei) a fost dedus din valoarea brută a acestor 
rezerve  
în sumă totală de 145.486.088 lei (2007: 145.486.088 lei) şi a fost calculat cu o cotă de 16%, 
în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005.  

 

 
F. Alte rezerve - surse proprii de finanţare, în sumă de 186.693.328 lei, constituite din profitul 
net în baza aprobării Adunării Generale a Acţionarilor (2007: 102.298.502 lei). Aceste rezerve 
vor fi utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor. 
 
G. Alte rezerve – facilităţi fiscale în suma de 16.659.674 lei (2007: 16.659.674 lei). 
Provizionul pentru impozitul pe profit aferent acestor rezerve în sumă totală de 3.173.271 lei 
(2007:3.173.271 lei) a fost dedus din valoarea brută a acestor rezerve în sumă totală de 
19.832.945 lei (2007: 19.832.945 lei) şi a fost calculat cu o cotă de 16%, în vigoare începând 
cu 1 ianuarie 2005. 
 
H. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor în sumă de 5.260.458 lei (2007: 5.315.884 lei) 
cuprinde valoarea netă din reevaluarea clădirilor, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
Rezerva din reevaluare reprezintă diferenţa dintre valoarea brută în sumă de 6.262.449 lei 
(2007: 6.328.433 lei) şi provizionul pentru impozitul pe profit amânat aferent reevaluării în 
sumă de 1.001.991 lei, calculat la o cotă de 16% (2007: 1.012.549 lei).  

 
I. Rezultatul reportat în sumă de -103.384.386 lei (2007: -103.384.386 lei) reprezintă 
rezultatul reportat favorabil  provenit din adoptarea pentru prima oară a IAS, mai puţin IAS 29, 
în sumă de 5.437.415 lei (2007: 5.437.415 lei) şi rezultat reportat nefavorabil provenit din 
trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor 
Economice Europene în sumă de -108.821.801 lei (2007: -108.821.801 lei).  

 
17.  TRANZACŢII CU PERSOANE AFILIATE 
 
În cursul anilor 2008 şi 2007 Societatea nu a avut tranzacţii comerciale semnificative cu părţile 
afiliate şi având în vedere natura activităţii SIF nu există nici tranzacţii de finanţare cu părţile 
afiliate altele decât eventuale participări la capitalul social al acestora. 
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18.  RISCURI FINANCIARE 
 
Prin natura obiectului de activitate Societatea este expusă unor riscuri cum sunt: 

 
a. Riscul valutar  

 
Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a 
variaţiei cursurilor de schimb valutar.  
 
Societatea în anul 2008 a efectuat tranzacţii atât în moneda românească (Leul), cât şi în valută. 
Moneda românească a fluctuat comparativ cu monedele străine, EURO şi USD, la finele anului 
înregistrându-se o depreciere a acesteia, iar rezultatul financiar al activităţii curente a anului 
2008 a fost expus unor influenţe favorabile datorită riscului valutar. 
Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii activelor monetare 
deţinute în lei, prin efectuarea de plasamente şi încasarea de dobânzi în funcţie de termenul 
de scadenţă. 
 
Societatea nu a efectuat nici o tranzacţie cu instrumente derivate în cursul anilor 2007 şi 2008. 
 

b. Riscul ratei dobânzii 
 
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a 
variaţiei ratelor dobânzilor de pe piaţă. 
 
Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuaţie înregistrat în valoarea unui anumit 
instrument financiar ca urmare a variaţiei ratelor dobânzii şi din riscul diferenţelor dintre scadenţa 
activelor financiare purtătoare de dobândă şi cea a datoriilor purtătoare de dobândă folosite 
pentru finanţarea activelor respective. 
 
Perioada pe care se menţine rata dobânzii stabilită pentru un instrument financiar indică, prin 
urmare, în ce măsură acesta este expus riscului ratei de dobândă. Instrumentele financiare sunt 
purtătoare de dobândă la rata pieţei, prin urmare se consideră că valorile juste nu diferă în mod 
semnificativ de valorile contabile. 
 
Majoritatea activelor financiare ale Societăţii sunt în monede stabile, ale căror rate ale 
dobânzilor este puţin probabil să varieze semnificativ.   
       

c. Riscul de preţ 
 
Riscul de preţ este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al 
schimbării preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sun cauzate de factori specifici 
instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate 
instrumentele tranzacţionate pe piaţă. 
 
În anul 2008 ca urmare a crizei financiare mondiale şi România a fost afectată de riscul de preţ 

prin deprecierea accentuată a cotaţiilor acţiuniilor. 
 
Având în vedere că Societatea deţine în portofoliu un număr mare de acţiuni cotate a fost 
afectată nefavorabil de riscul de preţ. 
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d. Riscul de creditare  
 
Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument financiar nu îşi 
va îndeplini o obligaţie, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară. 
 
Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenţiale de riscuri de creditare 
cuprind în principal creanţele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă 
de ajusrarea pentru creanţe incerte. Conducerea Societăţii monitorizează îndeaproape şi în 
mod constant expunerea la riscul de credit astfel încât să nu sufere pierderi ca urmare a 
concentraţiei creditului într-un anumit sector sau domeniu de activitate. 
 

e. Riscul de lichiditate 
 
Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă 
dificultăţi în acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate 
instrumentelor financiare.   
Societatea urmăreşte evoluţia nivelului lichidităţilor pentru a-şi putea achita obligaţiile la data 
la care acestea devin scadente. Activele şi datoriile sunt analizate în funcţie de perioada 
rămasă până la scadenţele contractuale în Nota 5 ”Situaţia creanţelor şi a datoriilor”. 
 

f. Riscul fluxului de numerar 
 
Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un 
instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o 
rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuaţii vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective 
a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste. 
 
Prin natura activităţii Societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de 
numerar prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât şi din modificarea ratei 
dobânzii.  
 

g. Riscul mediului economic 
 
Economia românească continuă să prezinte caracteristici specifice unei economii emergente, 
existând un grad de incertitudine privind dezvoltarea mediului economic şi social în viitor.  
Societatea se preocupă să estimeze natura schimbărilor ce vor avea loc în mediul economic şi 
ce efecte ar avea asupra situaţiei financiare şi a rezultatelor Societăţii. 
 

h. Instrumente financiare derivate încorporate în instrumente financiare gazdă 
 
Există instrumente financiare derivate încorporate în instrumente financiare gazdă, mai precis 
contracte de schimb valutar la termen, încorporate în contracte încheiate de Societate pentru 
achiziţii de imobilizări corporale, contracte exprimate în alte valute decât leul românesc şi 
decât valuta de raportare a entităţilor cu care s-au încheiat contractele respective. La data de 
31 decembrie 2007 şi 31 decembrie 2008 Societatea nu încheiase contracte care încorporează 

contracte de schimb valutar la termen.  
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19.  CONCENTRAREA EXPUNERII 
 
a. Depozite la bănci 
 
La data de 31 decembrie 2008 expunerea Societăţii faţă de bănci era următoarea: 
 
     
   Procent din   Sume la  Procent din  Sume la 
Client  total  31 decembrie  total  31 decembrie 
  depozite  2008  depozite  2007 
 
Banca Transilvania      35,1%    9.700.000  27,4%    21.870.000 
BRD  35,0%  9.690.000  24,7%  19.750.000 
BCR Arad     16,7%   4.620.000  41,9%   33.492.062  
Alpha Bank  8,0%   2.220.000  0,0%   -  
Procredit Bank  4,5%  1.252.585  1,4%  1.129.232 
ING Bank  0,7%  190.000  0,9%  708.735 
Banc Post  0%  0  3,7%  3.000.000 
Total    100%    27.672.585  100%  79.950.029  
 
 
b. Imobilizări financiare 
 
La data de 31 decembrie 2008 expunerea Societăţii faţă de companiile în care avea imobilizări 
financiare, în funcţie de valoarea contabilă era următoarea: 
 
     
   Procent din   Sume la  Procent din  Sume la 
Client  total  31 decembrie  total  31 decembrie 
  imobilizări  2008  imobilizări  2007 
 
Banca Transilvania     10,02%   70.313.540  7,91%   44.058.249 
Vrancart Adjud      7,45%     52.263.577  8,54%     47.539.908 
Banca Comercială Română    6,78%   47.548.125  8,54%   47.548.125 
Calipso Oradea  5,58%  39.142.739  0,47%  2.634.993 
Banca Română pentru Dezvoltare    5,29%  37.093.690  5,94%  33.066.133 
BancPost     5,22%  36.589.701  6,57%  36.589.701 
Biofarm  4,52%  31.718.594  4,26%  23.699.859 
Mechel Campia Turzii  3,81%  26.694.118  4,79%  26.689.605 
Mopal  2,88%  20.197.562  3,63%  20.197.562 
Napomar         2,77%   19.455.428  1,86%   10.383.000 
Central Petroşani  2,14%  14.984.375  0,11%  587.073 
Mittal Steel Hunedoara  2,11%  14.803.188  2,66%  14.803.060 
Ario Bistriţa  1,86%    13.034.523  2,34%    13.023.941 
Petrom  1,76%  12.311.946  1,07%  5.964.894 

Gaz Vest   1,50%    10.506.800  1,89%    10.506.800 
Turbomecanica  1,46%  10.226.242  1,84%  10.226.242 
 
Total      65,15%    456.884.148  62,42%    347.519.145  
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20.  DATORII CONTINGENTE 
 
Litigii  
 

 La data de 31 decembrie 2008 Societatea era parte în 187 litigii aflate pe rolul instanţelor 
de judecată. Din cele 187 litigii SIF Banat–Crişana SA are calitate procesuală activă în 162  
litigii, iar în 25 litigii calitate procesuală pasivă. Cele mai multe litigii au ca obiect anulări de 
hotărâri ale adunărilor generale ale acţionarilor la societăţile din portofoliu (59 de litigii) şi 
recuperări de dividende (22 de litigii). În cursul anului 2008 au fost câştigate un număr de 
27 de litigii. 

Obiectul hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor atacate în instanţă îl constituie în 
principal majorări sau diminuări ale capitalului social, divizări sau dizolvări precum şi 
înstrăinarea unor active ale societăţilor cu încălcarea legii şi a interesului social. S-a recurs la 
acţionarea în instanţă deoarece hotărârile adunărilor generale au fost luate cu încălcarea 
prevederilor legale şi ale actelor constitutive în ceea ce priveşte formalităţile legale şi statutare 
privind convocarea şi ţinerea adunărilor generale, dreptul de preferinţă la majorarea capitalului 
social dar şi exercitarea abuzivă a drepturilor acţionarilor majoritari, etc. 
 

Conducerea Societăţii consideră că rezultatul acestor litigii nu va genera pierdere şi, de 
aceea, nu s-a constituit provizion pentru aceste litigii. 

 

 La data de 31 decembrie 2008 Societatea are deschisă o acţiune juridică împotriva AVAS ca 
urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de cesiune a acţiunilor în sumă de 
3.912.930 lei la SC Celrom SA Drobeta Turnu Severin, încheiat între AVAS şi Societate. 

 
La data întocmirii acestor situaţii financiare, Curtea de Apel Bucureşti a respins apelul AVAS 
din dosarul cu numărul 5063/3/2006 şi litigiul se află în termenul de recurs.  

 
Conducerea Societăţii consideră că rezultatul acestui litigiu ar putea fi nefavorabil 
Societăţii, de aceea, s-a constituit provizion pentru valoarea acţiunilor deţinute iniţial în SC 
Celrom SA Drobeta Turnu Severin. (Nota 2). 
 

 Pe rolul instanţelor mai există litigii având ca obiect procedura insolvenţei în care SIF Banat 
Crişana are fie calitatea de creditor, fie doar calitatea de acţionar al societăţilor aflate în 
procedura insolvenţei. 

 

 O ultimă categorie de dosare o constituie litigiile în care SIF Banat Crişana SA are calitatea 
de chemat în garanţie în dosare având ca obiect acţiuni în revendicare sau despăgubire în 
temeiul Legii nr. 10/2001 sau al altor acte normative care reglementează reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra unor active ale societăţilor comerciale la care SIF Banat 
Crişana are sau a avut calitatea de acţionar. 
 
Conducerea Societăţii consideră că rezultatul acestor litigii nu va genera pierdere şi, de 
aceea, nu s-a constituit provizion pentru aceste litigii. 

 
Impozitarea  
 
Sistemul de impozitare din România este într-o fază de dezvoltare continuă şi este supus unor 
interpretări variate şi unor schimbări constante, care uneori sunt retroactive. Deşi impozitul 
efectiv datorat pentru o tranzacţie poate fi minim, dobânzile penalizatoare pot fi semnificative, 
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pentru că ele pot fi calculate la valoarea tranzacţiei şi pot ajunge la 0,1% pe zi, plus 
penalităţile. În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. 

 
Garanţii acordate 
 
La 31 decembrie 2008, Societatea nu avea depozite de garanţii blocate. 
 
 
21.  INFORMAŢII CU PRIVIRE LA AJUSTĂRILE DE VALOARE RECUNOSCUTE ÎN URMA APLICĂRII 

ORDINULUI CNVM NR. 11/2009 
 

Urmare a aplicării Ordinului CNVM nr. 11/2009 de modificare a Ordinului 75/2005, Societatea 
a recunoscut direct în capitalurile proprii la „Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi 
de valoare a imobilizărilor financiare” ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor 
financiare aferente exerciţiului financiar 2008.  
Stabilirea ajustărilor pentru pierderile de valoare aferente imobilizărilor financiare, pentru anul 
2008 este prezentată mai jos: 

 
Imobilizări financiare pentru 
care au fost constituite ajustări 
pentru pierderi de valoare 

 

 
Valoare 

contabilă de 
achiziţie 

 
Valoarea de 
piaţă sau de 
rambursare 

Ajustări 
recunoscute în 
anii anteriori în 

contul de 

rezultate 

 
Ajustări 

aferente  
anului 2008 

- Valori mobiliare admise la 
tranzacţionare pe o piaţă  
reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacţionare; 222.031.969 101.555.607 

 
 
 

(13.256.822) (107.219.540) 

- Valori mobiliare neadmise la 
tranzacţionare pe o piaţă 
 reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacţionare; 8.451.301 4.100.084 

 
 
 

(986.264) (3.364.953) 

- Alte active sau instrumente 
 Financiare 500.000 378.597 

 
- (121.403) 

Total  
230.983.270 106.034.288                                                                                                                                                                                                            (14.243.086) (110.705.896) 

 
 
Valoarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare aferente anului 2008 
în sumă de 110.705.896 lei se regăseşte în bilanţ la rândul 69 „Rezerve constituite din 
ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare”. La ieşirea din portofoliu a 
titlurilor pentru care au fost constituite ajustări sau în cazul aprecierii valorii de piaţă a titlurilor 
care au suferit deprecieri, contul de rezerve constituite din ajustări va reflecta corespunzător 
aceste modificări. 
 
Dacă cu valoarea ajustărilor pentru pierderi de valoare recunoscută în contul de rezerve, ar fi 
fost influenţat contul de profit şi pierderi, ca şi în anii anteriori, rezultatul exerciţiului financiar 
al anului 2008 ar fi fost diminuat cu suma de 110.705.896 lei. 
 

  
     
Ioan Cuzman   Ştefan Doba 
Preşedinte - Director General     Director Economic 
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